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Foto: LKAB

Mina de ferro Kiruna, na Suécia, chegou a atender
a 90% da demanda na Europa

Foto: LKAB

Moradores de Kiruna terão que se mudar por causa da
expansão da maior mina de ferro subterrânea do mundo

A mina de Kiruna, uma das campeãs no custo
de produção por tonelada, realiza investimentos
sistemáticos em novas tecnologias

Foto: US National Archives

Editorial

A

s cidades não gostam de se mudar. Mas é exatamente o que Kiruna,
ao norte da Suécia, vai fazer, para não ser engolida pela maior mina
de ferro subterrânea do mundo — e por sinal, uma das campeãs no
custo de produção por tonelada. Os 23 mil habitantes terão que se mudar
para uma nova Kiruna. A mina foi fundada em 1900 e se manteve lucrativa
por décadas a fio, com investimentos sistemáticos em novas tecnologias,
mas ao seguir a zona mineralizada as frentes de lavra chegaram praticamente ao subsolo da cidade atual.
Localizada a 145 km dentro do círculo Ártico, Kiruna é inóspita no inverno
com temperatura a -15 ºC, mas sua produção de minério de ferro chegou
a atender a 90% da demanda na Europa. Em 2004, começaram os estudos
para se construir uma cidade nova para onde vão se mudar seus moradores
até 2033.
Uma nova praça está sendo construída 3 km ao leste, para onde 20 edifícios identificados como históricos serão desmontados e reconstruídos no
local, como um Lego gigante. A igreja de madeira marrom avermelhada,
erguida em 1912, será realocada para um novo parque. Ela já foi considerada como a construção antiga mais bela da Suécia.
A LKAB reservou 320 milhões de libras para construir uma nova faculdade, estação de bombeiros, centro comunitário, biblioteca e uma piscina pública. Mas as novas moradias são o maior problema, porque os
moradores pagavam alugueis simbólicos e tinham alta renda. Embora a
mineradora tenha se disposto a indenizar os proprietários com 125% do
valor das casas, muitos consideram esse valor insuficiente.
O pior é o que a Kiruna atual, de ruas suburbanas curvas com casas dotadas de jardins, não se parece com o projeto novo onde pequenos edifícios
ficam em torno de espaços comunitários, ao longo de ruas retas. Essa mudança ainda promete muitas discussões. Nenhum trabalhador quer parar a
mina, mas como largar uma casa e viver num apartamento?
Enquanto isso, a última mina profunda de carvão em produção vai
encerrar operações na Inglaterra. A produção de carvão atingiu o auge
pouco antes da 1ª Guerra Mundial e era o motor da Revolução Industrial
inglesa. Empregavam um milhão de homens e meninos. 23 minas fecharam em 1985, após uma greve de um ano e a privatização da indústria;
16 encerraram as portas em 1989; mais 14 pararam em 1991. Agora há
apenas três minas profundas operando, empregando dois mil mineiros,
inclusive 436 em Hatfield, que vai fechar.
A produção termelétrica do país vai continuar queimando carvão, mas o
importado da Austrália ou Colômbia. Os sindicatos protestam e apontam
para essa dependência do carvão do exterior. Eles gritam: porque não se
usa parte do nosso carvão!
Tudo se resume no custo por tonelada extraída, aplicando-se tecnologias
de última geração e contando-se com operadores treinados. Neste cenário
de preços sob pressão e custos em alta, o governo brasileiro, nos três
níveis, precisa repensar a carga de taxas e impostos e contribuições que
incide sobre a produção mineral do País. Seria insano matar as galinhas
que ainda estão pondo ovos.

Foto: LKAB

Tudo se resume em custo
por tonelada produzida

Hatfield, última mina
profunda de carvão em
produção vai encerrar suas
operações na Inglaterra

José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

O PIL 2015,
R$ 198,4 bilhões e a
Mineração Brasileira

A

Coluna do Mendo

Presidente da República, Dilma Rousseff, vem de lançar o Programa de Investimento em
Logística - PIL 2015, com investimentos projetados de R$ 198,4 bilhões, sendo R$ 62,2
bilhões no período 2015 a 2018 e R$ 129,2 bilhões a partir de 2019. Do montante total
de R$ 198,4 bilhões, R$ 66,1 bilhões correspondem a rodovias, R$ 86,4 bilhões a ferrovias, R$
37,4 bilhões a portos e R$ 8,5 bilhões a aeroportos. Nós da Mineração deveremos estar atentos à
concretização deste programa, estimulando-a com todas as nossas forças, não só porque sabemos
todos que infraestrutura é o gargalo máximo do País, como pelo fato de que obras de infraestrutura
significam demanda de bens minerais, tais como agregados para a construção civil, minerais metálicos, industriais não-metálicos, insumos para a agricultura, entre outros.
Em que pese o desafio gigantesco que será concretizar estes investimentos, a reação dos empresários/investidores foi favorável, como destacou, segundo a Folha, o presidente da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, ao afirmar, na oportunidade do lançamento
do PIL 2015, no Palácio do Planalto, que “O plano, em sua concepção, é um avanço. A Presidenta
Dilma melhorou muito muitos aspectos da fase anterior, que tinham regras que dificultavam a viabilização dos projetos”.
Por seu turno, o presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib),
Ralph Terra, lembrou que “O programa é muito bom na sua modelagem, mas temos de superar
alguns entraves, ainda não solucionados, como o ambiental e o indígena”.
Quanto aos recursos financeiros necessários à concretização do PIL 2015, o Ministro Joaquim
Levy, na oportunidade, afirmou que “Não vai faltar dinheiro. Não adianta querer apostar que não
vai dar certo”, e acrescentou que há “demanda firme” para os projetos, no que foi secundado pelo
Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que, segundo o Estadão, afirmou que o Banco continuará
com papel importante no programa de concessões: “Nessa etapa de concessões, o BNDES manterá
papel relevante”.
No dia seguinte ao lançamento do PIL 2015, segundo o Valor Econômico, o diretor responsável
por todas as operações de “project finance” do Itaú BBA, Alberto Zoffmann, após destacar que “Além
do País estar precisando de boas notícias, os projetos, independentemente de quais são viáveis e
quais não são, já que não temos ainda um detalhamento maior, geram boas oportunidades de negócios para nós, não só no financiamento, mas em assessoria”, elogiou o “realismo dos números” e
concordou que é “bastante provável” que os estrangeiros virão com maior força, algo que considera
“bastante provável”.
Evidentemente que se espera muito, também, dos investidores brasileiros, tendo o Ministro Joaquim Levy, recentemente, lembrado que “Se o investidor brasileiro for bem protegido, todo mundo
vai querer vir para cá”.
Vamos nos preparar!

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto.
Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda. Fundador e Presidente do Ceamin - Centro de Estudos Avançados em
Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas e Presidente do Conselho
Empresarial de Mineração e Siderurgia da Entidade. Coordenador, como Diretor do BDMG, em 1976, da fundação
do Instituto Brasileiro de Mineração - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro
de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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SE NÓS explorarmos
seus recursos, daremos
o próximo grande salto
para a humanidade?
Mineração na lua –
um sonho que nosso software pode
transformar em realidade.
No mundo todo, pessoas inovadoras usam
as SOLUÇÕES DE EXPERIÊNCIA PARA
INDÚSTRIAS da Dassault Systèmes para
explorar o verdadeiro impacto de suas
ideias. Os insights do mundo virtual em
3D permitem que especialistas localizem
novos depósitos minerais e garantam
o abastecimento para as gerações futuras.
Quão longe podemos ir para descobrir
o que precisamos?

É preciso ter uma bússola especial para
entender o presente e navegar pelo futuro.
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Pedreira otimiza operações
e ganha produtividade
Em meio a um cenário de demanda menor, Embu intensifica gerenciamento
e disponibilidade de equipamentos, reduzindo custos e agilizando produção

Mesmo com a redução de um turno, pedreira
aumentou a produtividade por hora trabalhada
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da Minérios & Minerales ao local.
A companhia reduziu os níveis de estoque de alguns itens de reposição de equipamentos da mina e insumos utilizados na
planta, como peças e ferramentas de desgaste feitas em aço manganês, fornecidas
pela Metso e Furlan, assim como 20% da
mão de obra. “Após conversas com nossos fornecedores, diminuímos os nossos
estoques de peças e materiais na unidade e
nos aproximamos do sistema just in time,
impactando positivamente no nosso fluxo
de caixa”, ressalta Bueno.
Outra medida implementada pela companhia foi produzir apenas os produtos mais
demandados pelo mercado, mantendo reservas que duram no máximo 15 dias – e entre
eles estão: pedra 1, pedrisco, areia de brita e
pó de pedra.
“Estamos com um controle minucioso do
nosso estoque de produtos, com uma operação mais regulada de acordo com o fluxo

"Revisamos toda a operação com
o intuito de reduzir custos e nos
adequar ao atual cenário", Iuri
Bueno,superintendente da Embu S.A

de pedidos na expedição. Sendo assim, priorizamos uma instalação de britagem mais
flexível”, destaca.
Com o desaquecimento das atividades do
setor de construção civil, o orçamento da emFoto: Embu

Agregados

C

om o objetivo de aumentar a eficiência da sua produção, a Embu S.A,
que completou 50 anos no ano passado, vem realizando uma série de melhorias
em suas atividades. Na pedreira Embu, a
mais antiga do grupo e que está localizada
em Embu das Artes (SP), a companhia estima um aumento de 20% da produtividade
este ano graças a um programa de otimização
no uso da frota e rígidos controles de manutenção, que visam a aumentar a longevidade
dos equipamentos. Além disso, a mineradora
realiza uma gestão flexível dos estoques de
produtos e materiais, que impacta diretamente na sua geração de caixa.
“Revisamos toda a operação com o intuito de reduzir custos e nos adequar ao atual
cenário. Conseguimos aumentar a produtividade por hora trabalhada, mesmo com a
diminuição de um turno”, afirmou o engenheiro de minas Iuri Bueno, superintendente
da Embu S.A, durante visita da reportagem

Foto: Minérios & Minerales

Guilherme Arruda

presa foi reduzido um 10% este ano. A unidade, que tem capacidade produtiva de 2,6
milhões t por ano, opera, atualmente, com
um índice de utilização de 70%.
Para 2016, a mineradora prevê uma retomada do crescimento em função dos novos
investimentos anunciados pelo governo para
o setor de infraestrutura, que demandam muitos produtos do segmento de agregados para
a construção civil, bem como a retomada da
indústria imobiliária.

Manutenção à risca
e novos aportes

Com o apoio de um programa computacional, desenvolvido internamente, a Embu
gerencia todos os componentes da frota,
como óleo do motor, condições dos pneus,
freios, lubrificação, peças de desgaste etc. O
software facilita as atividades contempladas
pela manutenção preventiva e preditiva das
máquinas e equipamentos.
A pedreira é atendida por uma unidade
central de manutenção, localizada no próprio complexo industrial. A equipe, composta por cerca de 20 funcionários con-

tratados, também presta serviços para as
outras três unidades da empresa: Juruaçu e
Itapeti, na Grande São Paulo, e Vila Velha,
no Espírito Santo.
A unidade recebe também apoio complementar dos fornecedores de máquinas e
equipamentos para os trabalhos de manutenção. Bueno ressalta que alguns desses
serviços estão previstos em contratos com
os fabricantes e recebem a supervisão de
um mecânico da mineradora. “A reforma do
martelo da perfuratriz, por exemplo, é feita
por mecânico da Sandvik, mesmo com a
participação da nossa equipe. Recebemos o
apoio da Sotreq (revendedora da Caterpillar),
Randon, Liebherr, entre outras. Esta parceria é
muito importante”, comenta Bueno.
A frota da pedreira é composta por uma escavadeira Caterpillar de 70 t, uma escavadeira
Komatsu PC 228 com rompedor hidráulico
Sandvik BR 2577, uma carregadeira Caterpillar 980H e nove caminhões, sendo oito
Randon de 30 t e um Mercedes Benz de 40 t.
O engenheiro revela que a empresa deve repor alguns equipamentos até o final do ano.
“Mesmo com um controle rígido de manu-

www.revistaminerios.com.br

tenção preventiva e reparo, buscando aumentar a vida útil dos equipamentos, devemos
realizar investimentos pontuais para a reposição de frota”, completa.
Nos últimos anos, os itens que mais demandaram recursos foram a parte rodante de
escavadeiras, pneus, FPS (ferramentas para
penetração de solo) e revisões em transmissão e motores.
Para troca e reforma de pneus a Embu conta
com os serviços da Anchieta Pneus. A empresa foi criada em 1950 as margens da Rodovia
Anchieta por Waldemar Magalhães Costa,
que começou a reformar pneus rodoviários
descartados pelas empresas da região. Com
o desenvolvimento do negócio, Waldemar
transferiu a sede da Anchieta para Vinhedo
(SP), onde iniciou a reforma de pneus OTR
(fora de estrada) e agrícolas.
A área de Tecnologia da Informação também deverá receber aportes com uma maior
abrangência para o software de ERP da Totvs.
O programa, que atualmente é usado na área
administrativa da empresa, será expandido
para o gerenciamento de máquinas e equipamentos da fábrica.
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Tecnologia de ponta em
filtragem mineral para
concentrados e rejeitos
X Filtragem é a forma de eliminar o uso de barragens
e melhorar a segurança nas minerações.
X Os filtros fornecem maior aproveitamento de água
totalmente limpa para a reutilização no processo.

Excelência em Mineração

X O consumo de eletricidade é muito baixo para um
elevado volume de produção, reduzindo o custo
operacional.

Minexcell
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Website:

Avenida Luiz Paulo Franco, 500,
sala 1301, Belvedere Belo Horizonte/MG, 30.320-570.
(31) 3267-0037
info@minexcell.fi
www.minexcell.fi
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Foto: Embu

Agregados

Embu: priorizando a busca de produtividade

Ainda este ano, a unidade de Embu instalará um novo sistema de despoeiramento, com
novos filtros de manga fabricados pela Delta
Ducon. A Ducon possui mais de 30 anos de
experiência e tem se especializado em sistemas de controle de poluição e processamento de particulados, como também no processo de tratamento de gases industriais.

Mão de obra especializada

Apesar do corte de 20% da mão de obra,
a Embu manteve o seu quadro de funcionários especializados, como técnicos e engenheiros. Nesse sentido, a mineradora investe
constantemente no treinamento e capacitação
dos seus colaboradores, realizando o rodízio
de operários em diferentes áreas da unidade,
por exemplo.
De acordo com Iuri Bueno, a empresa incentiva a participação dos seus funcionários
em cursos oferecidos pelo Senai ou/e pelos
fabricantes de máquinas e equipamentos. Ele
conta que em 2011, época em que o mercado
estava aquecido, a empresa teve dificuldade
em buscar funcionários no mercado.
“Temos essa política de treinamento e valorização de funcionários da mineradora há
algum tempo. Com isso, 90% dos contratados foram formados na própria Embu e
somente 10% vieram de outras empresas.
Eu mesmo e muitos outros engenheiros
entramos na empresa como estagiários”,
comenta Iuri.
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Passo a passo da produção

Na pedreira Embu, o depósito de gnaisse
abrange uma área de mais de 150 ha e sua
vida útil é estimada em mais de 50 anos. O
processo produtivo inicia-se com a retirada
de argila das frentes de lavra com o apoio de
uma escavadeira Liebherr 944. Após isso e
seguindo o planejamento de lavra, são feitos os furos nas bancadas, que têm 12 m de
altura. Nessa etapa, as equipes utilizam, não
simultaneamente, três perfuratrizes – duas
Sandvik DX800 e uma Atlas Copco ROC

D7, que realizam furos com diâmetro entre
72 e 79 mm.
Na sequência, numa operação conjunta
que envolve equipe da fabricante de explosivos - Orica Brasil – e da Embu, é realizado
o desmonte de rochas, com o uso de explosivos, do tipo emulsão bombeada (a base
de nitrato de amônio). O acionamento, por
espoleta eletrônica, confere mais precisão e
menos vibrações na detonação, fator importante para a operação no seu entorno repleto
de moradores.

Investimentos em infraestrutura
visam retomar crescimento
O lançamento do Programa de Investimento em Logística (PIL), por parte do governo, deve
retomar o crescimento da indústria de agregados. Isto porque as matérias-primas produzidas
pelo setor, como areia e brita, são intensamente utilizadas para a construção de portos, ferrovias, estradas e aeroportos.
O PIL envolve aportes de R$ 198 bilhões, a serem feitos pela iniciativa privada e por parcerias público-privadas e tem como principal foco as ferrovias, para as quais devem ser
destinados R$ 86,4 bilhões, seguidos pelas rodovias R$ 66,1 bilhões, portos R$ 37,4 bilhões
e aeroportos R$ 8,5 bilhões.
Segundo o governo, a nova etapa do plano de logística é um dos passos para retomada do
crescimento da economia, que incluirá ainda um novo programa de exportações, a terceira
fase do Minha Casa Minha Vida e o plano de energia a ser anunciado. Dos investimentos
totais, uma parcela de R$ 69,2 bilhões está prevista para o período de 2015 a 2018. A partir
de 2019, devem se somar os R$ 129,2 bilhões restantes, incluindo o projeto da ferrovia
Bioceânica até o Peru. O plano estima em R$ 40 bilhões o investimento no trecho brasileiro
da ferrovia em parceria com chineses e peruanos.
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Capacidade instalada total da
grupo é cerca de 7,5 milhões t
anuais de pedra britada e areia

Foto: Minério & Minerales

“Ao longo desses 50 anos a Embu sempre
teve um convívio harmônico com os vizinhos, como os moradores de um condomínio ao lado da unidade. E isso decorre do
fato de procedermos a um monitoramento
rotineiro nos níveis de ruído e vibração, ficando abaixo do mínimo exigido pela Cetesb. Além disso, aplicarmos uma política
de aplicação da melhor tecnologia disponível para nossas operações de desmonte de
rochas”, afirma Bueno.
As detonações, realizadas uma ou duas
vezes por semana, são acompanhadas por
técnicos e engenheiros da Embu, que elaboram, em conjunto com a terceirizada, os
planos de fogo e o estudo de malha. O volume de explosivo empregado é de 850 g
para cada m3.
Após o desmonte, uma escavadeira Komatsu PC 228 com rompedor hidráulico
Sandvik BR 2577 faz a fragmentação de
possíveis matacos. Então, carregadeiras
abastecem os caminhões, que seguem para
a unidade de britagem primária, localizada
a 1000 m da mina. Na planta, a rocha fragmentada no desmonte primário é direcionada para o britador Faço 150/120. Outros
dois britadores existentes na planta de beneficiamento (atual Metso), modelo 120/40,
promovem a britagem secundária e, dois
cônicos, de 300HP, a terciária.
Parte da rocha que está sendo britada e
classificada, como aquela que está com granulometria acima de 12 mm, passa por um
quarto estágio de britagem, denominada de
quaternária, visando dar forma adequada ao
material. Nessa etapa é utilizado um britador
VSI da Omni, do tipo eixo vertical.

Complementa o processo de beneficiamento a classificação granulométrica,
constituído de peneiramento, feito em duas
linhas de peneiras paralelas da Metso. Com
três peneiras em cada linha, o sistema tem
capacidade de processar 600 t/h de material.
Para a produção de areia de brita, a empresa conta ainda com um aero classificador
VSI da Metso, que combina forças gravitacionais, inerciais, centrífugas e aerodinâmicas para classificar os materiais nos pontos
de corte variando de 50 a 200 mesh (30075 mícra). Esse processo de classificação é
feito por via seca, o que proporciona uma
solução com inúmeras vantagens técnicas e

principalmente do ponto de vista ambiental,
pela não utilização de água e não geração
dos impactos decorrentes do controle de
finos que num processo a úmido demandaria, como a necessidade de um circuito
fechado para recuperação da água.
A capacidade instalada total da empresa é
de cerca de 7,5 milhões t anuais de agregados (pedra britada e areia). Com a expansão
da unidade de Itapeti, concluída no final do
ano passado, esta superou a capacidade
produtiva da pedreira Embu, alcançando 2,7
milhões t/ano. As pedreiras Juruaçu (Perus)
e Rydien (ES) possuem capacidades de 1,7
milhão t e 600 mil t/ano, respectivamente.
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Supremo Cimentos adquiriu
equipamentos com maior eficiência
energética para a nova unidade

Cimento

Supremo Cimento investiu
R$ 700 milhões em nova fábrica
Com nova unidade, localizada em Adrianópolis (PR), empresa mira mercado do Sudeste

C

om previsão de atingir a totalidade da sua capacidade produtiva, de 1,7 milhão t por ano, em
2017, a Supremo Cimento deu o start na
sua nova fábrica de cimentos, localizada
em Adrianópolis, no norte do Estado do
Paraná. A segunda unidade de produção
da companhia no País recebeu aportes de
R$ 700 milhões e está localizada próxima
à sua jazida de calcário, principal matéria-prima para a produção do insumo.
Além de alta eficiência produtiva, a nova
fábrica está equipada com equipamentos
de baixo consumo energético. Com ampla atuação nos estados de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, o objetivo da empresa com a nova planta é estender o seu
alcance para os mercados do Paraná e da
região Sudeste.
De acordo com o gerente de projetos da
Supremo Cimento, Flávio Gouvêa Avelar,
um dos principais desafios da obra foi
chegar a um layout compacto e racionalmente energético, além de empregar os
equipamentos com a melhor tecnologia e
eficiência. “A fábrica é hoje a mais moderna em termos de eficiência energética
e com o maior cuidado com o meio ambiente no Brasil”, afirma.
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Avelar ressalta ainda as técnicas construtivas empregadas na obra da nova
fábrica da empresa. “Desenvolvemos
projeto de fundações diretas, utilizamos
concreto com alta resistência e fluidez e
formas deslizantes e trepantes”, lembra.
Segundo ele, todo o concreto utilizado
foi fornecido pela fábrica da Supremo Cimento, em Pomerode, a cerca de 300 km
de Adrianópolis.
Fundada em 2003, a cimenteira atraiu
em 2011 investimento externo do Grupo
Secil, um dos dois principais produtores
de cimento de Portugal e que tem também
atuação no Líbano, Tunísia e em Angola.
O grupo adquiriu metade do capital social
da Supremo e alavancou o investimento
de mais de R$ 700 milhões na nova unidade de Adrianópolis.
Evanilton Braga, diretor Comercial da
companhia, explica que a construção da
nova fábrica foi motivada pelo crescimento que a construção civil brasileira tem
conquistado nos últimos anos. “Acreditamos que o cenário do setor se mantenha
favorável e que a construção civil volte a
crescer nos próximos anos”, afirma.
A unidade do Paraná levou três anos
para ser concluída e envolveu cerca de

1,5 mil trabalhadores em sua construção.
Foram utilizados 60 mil m3 concreto, 6,6
mil t de aço de construção e 10 mil t de
aço em equipamentos e estruturas metálicas. Ela está localizada em um terreno de
25 ha, com área total de 94 ha no parque
industrial de Adrianópolis.
Atualmente, a cimenteira conta com 500
colaboradores e capacidade de produção
de 400 mil t/ano. No ano passado, faturou
cerca de R$ 200 milhões. Com a entrada
em operação da nova unidade, a empresa
aumentará sua capacidade para 2,1 milhões de t/ano.
A construção civil ficou a cargo da CMP
Construções, as montagens industriais
foram desenvolvidas pela Tecnomont
Montagens Mecânicas, SMA Montagens
Elétricas, entre outras. O gerente de projetos da Supremo Cimento também cita a
participação de empresas internacionais,
como a FLSmidth (Dinamarca e Estados
Unidos), Secil (Portugal), MAG e Pfeiffer
(Alemanha), e empresas internacionais
com presença no Brasil, como ABB, WEG,
Eletele e Rockwell.
Nota da Redação: informações publicadas originalmente na
revista O Empreiteiro n. 539, texto de José Carlos Videira.

Monitoramento remoto
controla utilização e corta
custos de manutenção
Caterpillar investiu US$ 10,8 bilhões em tecnologia nos últimos cinco anos,
que resultaram no desenvolvimento de soluções modernas para o gerenciamento a distância de frota
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O sistema gera ainda relatórios mostrando onde ocorrem os alertas sobre a integridade e operação das máquinas. Isto ajuda
a identificar problemas na mina, tais como
condições de vias de transporte abaixo do
ideal, que afetem a integridade da máquina,
sua disponibilidade e a vida útil do ativo.
“O Health funciona para reduzir o tempo
de inatividade não programado e a perda de
produtividade. Além disso, ajuda a manter
os custos de operação sob controle, facilitando os serviços e o gerenciamento,
assim como a programação das atividades
de manutenção”, ressalta Sérgio Oliveira,
especialista em da Caterpillar.
Os dados do programa são analisados por
uma equipe especializada que fica no distribuidor do fabricante (modelo mais comum)
ou no próprio cliente. A comunicação entre
a tecnologia embarcada nos equipamentos
e a sala de controle é feita via rádio ou/e por
satélite. Após análise e elaboração dos planos de atuação, que são baseadas em históricos do equipamento e peculiaridades da
mina, as mensagens são transmitidas para
os tomadores de decisão por internet, mensagens de celular (SMS) ou até mesmo por

"Tecnologia de monitoramento
visa reduzir o tempo de inatividade
não programado e a perda de
produtividade", Sérgio Oliveira,
especialista em tecnologia da Caterpillar

ligações telefônicas, dependendo da gravidade e especificidades da unidade.
“O valor gerado para o cliente é a previsibilidade de paradas de manutenção e disponibilidade do equipamento. Com isso, podem-se
evitar falhas maiores, que geram gastos adicionais e podem impactar no custo operacional do equipamento”, completa Oliveira.
Com contratos anuais, o Health, assim como

Dados do programa são analisados por uma equipe especializada
que fica no distribuidor do fabricante ou no próprio cliente

Foto: Caterpillar

Frota

C

om o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir custos das operações dos seus clientes, a Caterpillar
oferece a plataforma tecnológica MineStar,
que engloba soluções de gerenciamento
em tempo real que otimizam a operação de
equipamentos, reduzindo custos e aprimorando sua eficiência e segurança.
“Os três pilares do MineStar referem-se
às questões de segurança, que é a nossa
prioridade, sustentabilidade e otimização de
ativos, este último com foco na redução do
custo de tonelada movimentada por meio
da diminuição do número de paradas não
planejadas”, afirma Gustavo Avelar, diretor
comercial da Caterpillar Global Mining.
O MineStar está dividido em cinco
soluções de gerenciamento: gestão de
equipamentos (Fleet), produtividade e
manutenção (Health), segurança (Detect),
comando de sistemas autônomos e semiautônomos (Command) e controle em
aplicações de perfuração, dragline, nivelamento e carregamento (Terrain).
“Essas subdivisões podem ser usadas
em combinação ou individualmente para
permitir a flexibilidade e escalabilidade que
a operação precisa para ser mais produtiva
eficiente e segura. O objetivo da plataforma
é aprimorar a segurança do local da mina,
reduzir os custos, aumentar a lucratividade
e melhorar a eficiência”, destaca Avelar.
As áreas de manutenção e de gerenciamento remoto de frota estão contempladas
pela solução Health, que dentro da empresa
está inserida no escopo de monitoramento de condições operacionais. Com ela, é
possível identificar, por meio do cruzamento
de informações do sistema, vários tipos de
informação, relacionadas aos dados eletrônicos do equipamento, análise de fluidos,
inspeção de componentes (manutenção
preventiva), histórico de reparos e aplicação.

Foto: Caterpillar

Guilherme Arruda

Foto: Caterpillar

Sistema MineStar prioriza
segurança, sustentabilidade
e otimização de ativos

os outros sistemas de monitoramento, está disponibilizado para todas as máquinas da marca,
com exceção das perfuratrizes e escavadeiras a
cabo, que em breve serão inseridas no programa. As soluções também podem ser usadas em
equipamentos de outros fabricantes.

ECA – Equipment Care Advisor

Lançado em 2014, o Equipment Care
Advisor (ECA) é uma solução tecnológica
que complementa a plataforma MineStar,
sendo mais um produto da área de monitoramento de condições da Caterpillar.

O programa congrega em seu banco de
dados informações de máquinas da empresa em operação em várias regiões do
mundo. O objetivo principal do ECA, que
possui sua base de monitoramento instalada na matriz da companhia em Illinois
(Estados Unidos), é analisar essas informações e propor soluções que antecipem
falhas maiores dos equipamentos, atuando de forma preventiva.
De acordo com Gustavo Avelar, o programa permite cruzar dados entre operações semelhantes de mineradoras ao
redor do mundo e enviar diretrizes de
intervenções que já obtiveram êxito em
outras regiões.
“O Equipment Care Advisor é capaz de
coletar dados de determinado equipamento em várias unidades e digerir essas informações, propondo soluções. O ganho
de escala na análise de dados é a principal
vantagem desse sistema”, afirma.
De acordo com os técnicos, as informações do programa podem ser usadas para
o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
dos equipamentos da empresa.
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A Haver Brasil oferece grandes soluções para os
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Rastreamento automático proporciona
maior qualidade nos dados obtidos
Sistemas automatizados aprimoram controle e aumentam a produtividade das máquinas utilizadas na mineração
Marcelo de Valécio

Informações sobre a integridade
e desempenho dos equipamentos
podem ser gerenciados via sala
de controle
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Oliveira, engenheiro de Serviços da Joy Global Brasil.
De acordo com a empresa, o sistema PreVail
alimenta as equipes de gestão de operações e
de manutenção das minas com dados sobre a
integridade e o desempenho do equipamento. Esses dados coletados são processados
por um computador e mantidos à disposição
no local, para ser acessado pelo cliente e por
equipes de serviço da Joy Global. O sistema
explora os recursos de comunicação, comando e controle elétrico, consolidando os dados
e informações sob forma de orientações para
as equipes de gestão de operação e de manutenção. A aplicação do sistema se dá primeiramente com a instalação do hardware do
PreVail, que pode ser instalado em qualquer
máquina. Para equipamentos que já o possuem basta a reconfiguração por um técnico
Joy Global. Há como opção de comunicação
a rede interna do cliente ou a rede GSM 3G
(após avaliação da área de cobertura na região), sendo o tempo de instalação e configuração de aproximadamente duas horas,
segundo a empresa.
O sistema da Joy Global permite que os
dados de produtividade da frota (status,
uso) aprimorem o desempenho ao identifi-

car equipamentos com performance abaixo
do padrão para ações corretivas. São várias
etapas avaliadas. A análise de utilização relata quais unidades estão em operação, quais
não estão e quais apresentam alguma falha;
a análise de distribuição de atividades revela
equipamentos com menos horas de uso para
estabelecer ações corretivas, melhorando a
disponibilidade; e a análise de subsistema e
interrupções filtradas identifica falhas e sistemas que necessitam de ações corretivas para
a redução de tempo de máquina parada. Dados de desempenho do tempo de ciclo (tempo médio, tempo de operações específicas,
ângulo de oscilação) auxiliam no aumento
da produtividade, ao identificar as necessidades específicas de treinamento de operadores inexperientes. A análise das práticas
de operação exibe ocorrências e a gravidade
de cargas no motor e impactos na caçamba e
em sistema de giro, auxiliando nas ações corretivas e melhoria do desempenho. Notificações de alerta customizadas para dispositivos
móveis (e-mails, tablets, celulares) contêm
todas as informações para um dispositivo
de comunicação móvel, alertando a ocorrência de falhas, e permitindo que a entrada da
RHM da PreVail inicie a análise de falhas e
Foto: Joy Global

Frota

D

ados da mais recente da pesquisa
sobre as 200 maiores minas brasileiras, realizada pela revista Minérios
& Minerales, revelam que em 50 minas
selecionadas o investimento em manutenção da frota consumiu recursos da ordem de
R$ 317,7 milhões em 2014. Para 2015 esse
montante atinge, para 41 minas selecionadas,
a cifra de aproximadamente R$ 308 milhões.
Tendo em vista vultosos aportes necessários para manutenção, toda economia realizada em prol da produtividade é bem-vinda.
Neste aspecto, os sistemas de monitoramento de frota podem ser grandes aliados, pois
permitem o rastreamento automático dos
equipamentos, melhorando a qualidade dos
dados coletados e, por consequência, aprimoram o gerenciamento de frotas de veículos
de mineração, reduzindo paradas e otimizando os ativos. “O setor de mineração sempre
priorizou sua busca por maior eficiência,
segurança, desempenho e redução de custo. Nesse sentido, a Joy Global está fazendo
parcerias com seus clientes para alcançar tais
objetivos por meio da tecnologia do sistema
de monitoramento remoto (Remote Health
Management, ou RHM) PreVail, e suas soluções customizáveis JoySmart”, revela Thiago

realize processos de reparo. Isso permite que
o usuário alerte os centros de serviço JoySmart para obter respostas em tempo hábil.
Por fim, o monitoramento dos equipamentos,
realizado por engenheiros e especialistas, fica
à disposição para dar suporte às equipes de
manutenção e operação do cliente.
A empresa também comercializa outros sistemas tecnológicos de monitoramento, como
anticolisão (CAS), para evitar colisão envolvendo equipamentos, veículos e pessoas. Ele
foi desenvolvido para auxiliar os operadores,
indicando a presença em 360º de objetos
próximos aos veículos pesados em operações estacionárias. O sistema alerta o operador com alarmes sonoros progressivos e
posicionamentos gráficos no display de visualização. Há também o sistema de detecção
de perda de dentes, que funciona por meio da
análise de imagens do material de desgaste
da caçamba de escavadeiras e pás carregadeiras, sendo monitorado a cada ciclo. Os
operadores são alertados da queda ou perda
de algum dente ou ponta, e o sistema possibilita o rastreamento do item perdido antes
que ele possa causar possíveis danos em bri-

tadores primários e em correias transportadoras, ocasionando perda de produção, altos
custos de manutenção e riscos de segurança.
Entre as novidades mais recentes oferecidas
pela empresa, está o JoySmart, que realiza a
integração de produtos e de sistemas digitalmente, incluindo análises avançadas e serviços diretos personalizados para solucionar os
problemas mais complexos. “São propostas
baseadas em soluções desenvolvidas para
ajudar a reduzir custos e aumentar a produtividade para os clientes”, diz Thiago Oliveira.
O JoySmart pode ser utilizado em produtos
digitalmente conectados nas áreas de mineração de superfície e subterrânea. De forma
geral, os sistemas de monitoramento remoto
da Joy Global foram desenvolvidos para serem utilizados em escavadeiras, carregadeiras, perfuratrizes da divisão P&H para mineração de superfície e para os equipamentos
de mineração subterrânea da Joy Global.
A Joy Global destaca dois casos que ilustram a utilização de seus sistemas de monitoramento. No primeiro deles, registrado
em uma mina de ferro do complexo sul de
Minas Gerais, o relatório diário do PreVail,

que é enviado automaticamente aos destinatários definidos pelo cliente, registrou
pressão anormal da bomba do Blower e uma
velocidade irregular da hélice do radiador na
Carregadeira L1350. Diante da informação, o
cliente foi contatado e enviou técnicos para
análise. A questão foi avaliada e corrigida em
tempo hábil, evitando falha de componentes e
máquina parada.
Em outro caso, também registrado em uma
mina localizada no complexo, estava sendo
monitorado pelo sistema o carregamento
feito pela carregadeira L-1850. O sistema
detectou alto índice de sobrecargas da caçamba durante a operação. Imediatamente foi
emitido um relatório específico de excesso de
carregamento, com o horário exato do ocorrido. A informação foi utilizada para realizar
treinamento operacional sobre as práticas
corretas de operação para esse tipo de máquina. Segundo a empresa, as sobrecargas
da caçamba foram reduzidas drasticamente.
Dessa forma, a produção pode ser retomada
com qualidade e houve prevenção da ocorrência de possíveis danos estruturais e falhas
no sistema hidráulico do equipamento.
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Mineradoras intensificam uso
do gerenciamento remoto
Sistemas embarcados oferecem dados detalhados sobre operações dos equipamentos
e auxiliam empresas a otimizar atividades e aumentar a produtividade da frota, mesmo à distância

Frota

John Deere – WorkSight

A John Deere trouxe para o mercado
brasileiro a nova versão do WorkSight,
sistema de monitoramento que visa otimizar a utilização e aumentar a produtividade dos equipamentos. A solução,
apresentada durante a M&T Expo, em
junho, permite gerenciar a distância dados referentes à utilização da máquina,
como consumo de combustível, volumes
de carregamento, períodos de espera,
velocidades de deslocamento, além de
integrar dados do equipamento com informações de manutenção e ferramentas
de diagnóstico.
“O WorkSight é um conceito de integração de soluções, que passa pelo
equipamento, com sistema de transmissão de dados via telemetria, e também pela otimização das atividades,
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ntenada às novas tecnologias
da informação disponíveis no
mercado, as mineradoras vêm
ampliando o uso de soluções de monitoramento a distância de máquinas e
equipamentos da mina e da planta. Com
essas ferramentas de controle inteligentes, os gestores das empresas, mesmo
à distância, conseguem otimizar a disponibilidade e produtividade da frota,
facilitando os trabalhos de manutenção
e evitando paradas não programadas.
O monitoramento das máquinas é feito por eletrônica embarcada, com comunicação via sinal de internet, celular
ou/e satélite (em operações localizadas
em áreas remotas), e fornecem dados
relacionados à sua operação, como
consumo de combustível, horas trabalhadas, planos de lubrificação, alertas
de manutenção e segurança, registro de
falhas, tempo gasto em marcha lenta, e
até mesmo identifica a necessidade de
treinamento dos operadores.
A revista Minérios & Minerales conversou com os principais fabricantes sobre tecnologias de gestão de frota e os benefícios gerados às operações minerárias.

Gestores das empresas, mesmo à distância,
conseguem otimizar a disponibilidade e
produtividade da frota

com suporte técnico da máquina com
monitoramento e diagnóstico remoto, e
também no local de trabalho do cliente,
que pode fazer a gestão da frota de forma facilitada”, ressalta Thiago Cibim,
gerente de suporte ao cliente da John
Deere Construção no Brasil
Com a tecnologia, o usuário pode controlar a calibragem dos pneus e da carga
útil em carregadeiras e caminhões articulados, ajudando a reduzir o desgaste
dos pneus e os custos de substituição.
Além disso, a ferramenta envia alertas
para o computador ou dispositivo móvel
do gestor e/ou fornecedor, informando
sobre possíveis problemas, o que evita
reparos de maior custo e paradas mais
extensas. O WorkSight utiliza o sistema
de monitoramento JDLink, que pode ser
acessado via e-mail e/ou obter informações por mensagens de texto (SMS).
O diferencial do produto fica por conta
da funcionalidade que faz o diagnóstico
das condições da máquina, e estipula,
através de protocolos de manutenção,
tempos de parada que manterão a frota
e os índices de produtividade saudáveis,

como se fosse um gestor de frota virtual.
“O JDLink diz que a máquina estava em
marcha lenta 34% do tempo. A análise
de fluidos desta máquina também diz
que há um alto teor de fuligem. A experiência nos diz que o tempo de marcha
lenta está diretamente relacionado com
a carga de fuligem nos motores diesel,
especialmente em motores de alto desempenho. A lógica avançada interpreta
esta relação e fornece soluções instantâneas”, exemplifica Cibim.
O hardware do WorkSight, conhecido como Modular Telematics Gateway
(MTG), é construído para resistir a
trabalhos extremos. Nele, algoritmos
avançados analisam os fluidos da
máquina, procurando por irregularidades, suas causas e soluções. Também combina os dados do JDLink e
de inspeção da máquina. Todas as três
fontes de informação são examinadas
juntas, e a programação, com base
nas condições, aponta o problema,
identifica a sua criticidade e fornece
soluções para resolvê-lo, antes que
ocorra a parada da máquina.

Foto: Hitachi

Volvo – CareTrack

Hitachi - ZXLink

A Hitachi, que possui joint venture com a John Deere para a produção
de escavadeiras em Indaiatuba (SP),
possui o ZXLink, programa de monitoramento equivalente ao JDLink. A ferramenta fornece um amplo espectro de
dados, incluindo diagnóstico de problemas, uso do equipamento, consumo
de combustível e posicionamento geowww.revistaminerios.com.br

Gerentes de serviços do concessionário
podem acompanhar, por meio do ZXLink,
a localização das máquinas e saber
necessidades de manutenção iminentes

gráfico, podendo ser acessado via site,
e-mail, mensagens SMS e aplicativos
para smartphones e tablets. As duas
empresas dividiram um dos maiores
estandes da M&T Expo, destacando,
além dos sistemas de monitoramento,
diversos modelos de escavadeiras e
tratores para os setores de mineração
e construção.

A Volvo Construction Equipament disponibiliza o sistema telemático CareTrack, que tem como objetivo otimizar o
desempenho das máquinas e operadores,
e facilitar o gerenciamento dos serviços
de manutenção. O sistema, que pode ser
acessado por comunicação via satélite ou
por celular (GSM, Global System for Mobile), gera uma ampla gama de relatórios,
incluindo consumo de combustível, horas de operação e localização geográfica,
através de um portal na internet, além de
enviar alertas por SMS e e-mail.
“O hardware instalado no equipamento
faz o monitoramento 24 horas por dia e
em tempo real de todas as operações de
uma máquina ou de uma frota inteira”,
afirma Renan Wagner, coordenador de
marketing de Peças e Serviços da Volvo
CE Latin America.
O portal, que pode ser acessado em
uma própria interface do sistema do site
do cliente, também pode ser usado para
gerenciar a manutenção das máquinas
e peças de desgaste. “Os distribuidores
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Frota

As máquinas da Komatsu estão equipadas com o Komtrax Plus, ferramenta de gerenciamento e diagnóstico para monitorar
e avaliar a saúde do equipamento, desempenho e condições de operação. A tecnologia, embarcada nas máquinas da empresa,
visa aumentar a disponibilidade da frota e a
segurança dos operadores, reduzindo custos com paradas para manutenção.
O Komtrax Plus envia informações de
operação da máquina a um site utilizando a tecnologia sem fio. Sem qualquer
despesa adicional de TI para as mineradoras, dados como horário de funcionamento, o desempenho dos componentes, a utilização da máquina (incluindo o
tempo ocioso e o consumo de combustível) e dados de produção são retransmitidos para a aplicação web e disponibilizados on-line para análise. Em tempo
real, o sistema monitora a disponibilidade da máquina e permite o diagnóstico
remoto de falhas. Um relatório com os
dados é enviado diariamente para um
controlador central da Komastu e para o
cliente, sendo possível receber e-mails
instantaneamente sobre a operação dos
veículos ao longo do dia.
Os dados transmitidos em tempo real
também podem auxiliar as equipes a
identificar operações incorretas dos equipamentos, norteando ações de treinamento para os funcionários. Com o sistema de
monitoramento, a mineradora identificou
que o radiador estava sendo obstruído
por sujeiras e impurezas, aumentando as
temperaturas do líquido de arrefecimento
e óleo do motor. Sendo assim, a empresa
realizou a limpeza do radiador e normalizou a temperatura de trabalho.
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Foto: Minérios & Minerales

Komatsu – Komtrax

"Os distribuidores podem efetuar
remotamente o diagnóstico de
falhas, minimizando o tempo
dos serviços", Renan Wagner,
coordenador de Peças e Serviços
da Volvo CE Latin America

A solução está disponível para a
maioria dos equipamentos da fabricante, contemplando caminhões, escavadeiras, carregadeiras, tratores
esteiras, entre outros. Além disso, a
Modular Mining, subsidiária da Komatsu, pode prover, quando solicitado, a obtenção e o gerenciamento de
dados específicos, realizando uma
customização do sistema.

Case – SiteWatch

Criado em 2009, a Case oferece aos seus
clientes o SiteWatch, ferramenta para o
gerenciamento de frota. A solução engloba ainda o programa de análise de fluidos
SystemGard, planos de manutenção preventiva e histórico do equipamento.
A novidade refere-se à conectividade
via satélite Iridium para serviços telemáticos em áreas sem cobertura de rede
celular. A nova extensão do SiteWatch
transmite por satélite todos os dados
Sistema da Komatsu monitora, em tempo
real, disponibilidade da máquina e permite
o diagnóstico remoto de falhas

Foto: Komatsu

podem até mesmo efetuar remotamente
o diagnóstico de falhas, minimizando
o tempo dos serviços. Os relatórios de
operação permitem identificar o tempo
excessivo em marcha lenta, uma informação que gera uma oportunidade para
reduzir o consumo de combustível, as
horas improdutivas da máquina e os
custos de serviços”, ressalta Wagner.
A solução, com a utilização da rede de
dados GSM, é oferecida gratuitamente
por até seis anos. “Passamos a oferecer
até seis anos de uso do CareTrack sem
nenhuma cobrança, utilizando a rede de
dados GSM. Essa nova estratégia nos
ajuda a manter as máquinas conectadas
por mais tempo”, completa Wagner.

geridos pelo sistema telemático, como
cargas, status, desempenho, consumo
de combustível e as condições operacionais do veículo em intervalos regulares,
além de alarmes em tempo real.
Para garantir que seus clientes se beneficiem do serviço de satélite mais
confiável, a empresa fez parceria com a
Iridium Communications, o provedor de
rede conhecido por sua cobertura global,
baixa latência e qualidade do seu sinal.
Além disso, selecionou a Quake Global,
fabricante reconhecido do segmento de
modem, para o fornecimento do seu modem de satélite telemático.
De acordo com Carlos França, gerente
de marketing da Case, o novo sistema
de satélite é projetado para ser flexível
e portátil, para que os clientes possam
facilmente transferi-lo de uma máquina
para outra de acordo com suas necessidades e condições de trabalho.
“Os clientes podem facilmente adi-

Nova extensão do
SiteWatch transmite
por satélite dados
geridos pelo sistema
telemático

da frota, com dados detalhados, como
desempenho, produtividade e manutenção. “O aplicativo é uma comodidade e
também um meio de tornar o gerenciamento da frota mais eficiente, reduzindo
os custos operacionais nas empresas”,
completa o gerente.
Já o Systemgard é um programa baseado na tendência dos resultados ou histórico que pode revelar variadas fontes
de contaminação, desgaste anormal do
equipamento, e, ainda por cima, proteger
a integridade do fluido utilizado.

Foto: Case

Liebherr – LiDAT

cionar o novo serviço de satélite para
qualquer máquina (Case e outras marcas) que tem o SiteWatch instalado e
uma subscrição ativa. A extensão requer apenas o kit de satélite telemático
simples e a subscrição, disponíveis a

partir das concessionárias da Case”,
afirma França.
O sistema também possui um aplicativo para Ipad, disponível na loja do
Itunes da Apple. A grande vantagem do
aplicativo é permitir o gerenciamento

O LiDAT, sistema de gerenciamento da
Liebherr, fornece informações sobre o
funcionamento e a localização das máquinas, aprimorando a operação por meio
de uma supervisão remota. Os dados são
atualizados várias vezes por dia, podendo
ser acessado no portal do sistema na internet ou no ERP do próprio usuário.
Informações importantes, tais como
uma máquina deixando um zona pré-definida, ou comunicações sobre operacional
Junho 2015 | 21
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2º Prêmio Uptime
na Mineração
NOVEMBRO DE 2015 - BELO HORIZONTE (MG)

Premiação destinada aos fornecedores da mineração com base em
projetos bem-sucedidos em minas de todo o Brasil.
Cerimônia realizada em conjunto com as 200 Maiores Minas Brasileiras.
Mais informações: (11) 3895-8590
comercial@revistaminerios.com.br

www.revistaminerios.com.br

Dados das operações de motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras
hidráulicas e retroescavadeiras da New
Holland podem ser gerenciados por
meio da ferramenta de telemetria de frota FleetForce. A tecnologia, lançada em
maio e que também pode ser instalada
em máquinas de outros fabricantes, provê, por meio de e-mails e/ou mensagens
de celular (SMS), constantes updates sobre a localização de cada máquina,
consumo de combustível, horários de
utilização, histórico de uso de marchas
lenta, entre outros.
No escopo da manutenção, a solução
envia alertas automáticos com detalhes
sobre a proximidade das atividades de
lubrificação, trocas de freios, pneus,
entre outros. O sistema gera ainda relatórios que ajudam a analisar onde é possível aumentar a eficiência da máquina,
assim como promover treinamentos que
busquem uma maior efetividade.
Adicionalmente, a empresa disponibiliza o FleetGrade. A tecnologia permite que
equipamentos trabalhem de forma guiada
(motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas e retroescavadeiras) via GPS ou que tenham o controle
hidráulico automático, no caso das motoniveladoras e tratores de esteiras.
“No trator de esteiras D180C, que acaba
de ser lançado, a máquina tem uma predisposição com botões de ativação desse
sistema no console frontal e joystick, além
de ativação no painel”, explica Marcos Rocha, gerente de Produto da New Holland
Construction para a América Latina.
O tecnologia é resultado da associação
mundial da CNH Industrial, controladora
da New Holland, com a Leica GeoSystem.
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Scania - Opticruise

A Scania apresentou a quarta geração do
Opticruise, sistema de controle que realiza mudanças de marcha automaticamente
em caixas de câmbio mecânicas. Dotado
de um novo software, a tecnologia, embarcada nos caminhões, rodoviários e
caminhões fora de estrada da empresa,
otimiza a operabilidade e eficiência dos
veículos, reduzindo custos com consumo
de combustível e do desgaste dos componentes do sistema de transmissão.
A solução, lançada no ano passado,
mantém a velocidade constante e o consumo de combustível estável. Além disso,
ajusta o giro do motor na faixa de potência máxima nas subidas e/ou descidas.
O sistema identifica ainda quando as rodas motrizes estão perdendo a aderência do
solo, permitindo que o veículo balanceie rapidamente a tração de um lado para o outro,
para trafegar sobre terreno irregular.
Outro destaque da empresa é o sistema Retarder, freio auxiliar hidráulico que
funciona em conjunto com os freios motor e de serviço. Com ele, o desgaste dos
freios auxiliares é reduzido em até quatro
vezes, diminuindo os custos de reposição e a necessidade de manutenção.
Nos últimos anos, o sistema ganhou

um novo desenho, garantindo maior
potência de frenagem em todas as velocidades. O torque máximo de frenagem
passou de 3.000 para 3.500 Nm. Em velocidades inferiores a 30 km/h, o torque
de frenagem foi elevado em 40%, chegando a 4.100 Nm.
“Terrenos acidentados, com aclives
e declives, são frequentes no ambiente
da mineração. Sendo assim, o Retarder
permite alcançar velocidades de descida
elevadas com total segurança, pois mantém os componentes do freio resfriados,
preservando-os para quando forem realmente necessários, em frenagens potentes e precisas”, afirma Marco Antônio
Domingues, responsável por vendas de
off-road da Scania no Brasil.
Os caminhões da empresa estão equipados ainda com o Driver Support, sistema que atua em tempo real, fornecendo
dicas e informações aos condutores sobre sua performance durante a operação.
Por meio de mensagens no computador
de bordo, localizado no painel de instrumentos, a ferramenta dá dicas para uma
condução mais segura e econômica.
Dentro do segmento de caminhões off-road, a área de mineração representa
50% das vendas, seguida pelos setores

FleetGrade permite que equipamentos trabalhem de forma guiada via GPS

Foto: New Holland
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New Holland - FleetForce

Informações sobre a
utilização das máquinas em
marcha lenta e/ou velocidade
de trabalho são obtidas em
tempo real pelos gestores

Foto: Liebherr

específico condições e parâmetros podem
ser recebidas instantaneamente por mensagens de celular ou alertas por GPS.
O programa oferece parâmetros sobre
consumo de combustível, histórico de
abastecimento e dados de produtividade, assim como a utilização das máquinas em marcha lenta e/ou velocidade de
trabalho, que demonstram qual foi o real
uso da máquina.
O LiDAT permite ainda obter uma programação de manutenção inteligente
para a máxima disponibilidade da máquina. Além disso, o usuário pode planejar e programar serviços e trabalhos
de reparos e peças de reposição.

Foto: Scania

Marco Antônio Domingues, responsável
por vendas de off-road da Scania no Brasil

Hexagon - Solução para
gestão e controle de ativos

Smart Asset Control é a solução para
gestão e controle de ativos móveis em
tempo real da Hexagon e abrange despacho de equipamentos, otimização de frota e
melhora de produtividade, disponibilidade
e utilização geral dos ativos. Além disso,
possui interfaces de telemetria que permitem o cálculo da produção, projeto e adequação dos procedimentos do operador.
Com o aumento da competitividade
dos mercados, é essencial às empresas gerenciarem seus grandes projetos
utilizando tecnologias inovadoras e melhores práticas. Mas gerenciar grandes
quantidades de equipamentos e bases
de funcionários é um desafio significante para muitas empresas. Para atingir os

objetivos de projeto, é necessário manter a produtividade, precisão, eficiência
e segurança em níveis elevados. Infelizmente, nem todos os projetos atingem
esse nível de otimização. Um sistema de
controle que otimiza a operação e organiza informações em tempo real é essencial para fornecer conhecimento ininterrupto aos trabalhadores, o que melhor
os prepara para controlar a produção e
tomar decisões bem suportadas. Além
disso, compreender o melhor modo de
utilizar um equipamento é fundamental
para alcançar o nível máximo de desempenho e produtividade.
O Smart Asset Control otimiza a utilização
de ativos de produção, disponibilizando a
informação em tempo real. Entre os recursos e funções disponíveis, destacam-se:
Análise e transmissão de dados em tempo
real para maior disponibilidade e tempo
de vida útil do equipamento, controle de
combustível e paradas de manutenção;
Acesso direto a equipamento de bordo
com tecnologia EDGTM, garantindo que
todos os eventos são entregues e
armazenados em um banco de dados com registro preciso do tempo; Despacho de ações, contendo
detalhes cobrindo cada parada;
Armazenamento em banco de
dados e integração com sistemas
corporativos e especialistas como
ERPs (SAP, JD Edwards e Datasul); Interfaces de telemetria que
permitem o cálculo da produção,
projeto e adequação dos procedimentos do operador.
Foto: Hexagon

de construção, canavieiro e madeira. Em
junho, a empresa expôs dois off-roads
(P 310 8x4 e G 440 6x4) durante a 20a
edição da M&T Expo, reforçando as funcionalidades do Opticruise.

Com o aumento da
competitividade, empresas
intensificam o uso de novas
tecnologias de gestão
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Menos custo
e melhor qualidade
Automação de processos pode contribuir para aumento da produtividade,
redução de custos operacionais e aprimoramento do controle de qualidade do minério,
afirmam empresas especializadas
Marcelo de Valécio

Sistema da Dassault inclui
rede wifi de baixo custo,
software para mapeamento,
modelagem, estimativas,
design, programação,
simulação e relatórios de
gestão da produção das minas
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logia, e a implementação de tecnologias
disruptivas, que podem mudar o jogo. As
empresas precisarão de ambas para ter sucesso”, afirma Tony O’Neill, diretor Técnico
e de Sustentabilidade da Anglo American.
“Uma gestão efetiva que utiliza automação
obtém ganhos de produtividade, redução
de custos operacionais, inclusive com utilização de menos equipamentos, e melhora
no controle de qualidade do minério. Tudo
isso integrado ao sistema de gestão corporativo”, pondera Marcos Andrade, gerente
executivo da Sodep. De acordo com ele, é
possível desenvolver ferramentas tecnológicas acessíveis às mineradoras de todos
os tamanhos, desde uma pedreira de brita
até uma mina de minério de ferro de gran-

de porte. “Em todos os casos, as melhorias
nos processos e redução de custos podem
ser alcançadas sem necessidade substancial de Capex.”
Segundo Marcos Andrade, é possível
aplicar automação de processos em todas
as etapas da produção mineral. “Estamos
focados na operação de mina e nossas ferramentas permitem que os gestores tenham
informações com confiabilidade e agilidade
iguais às demais etapas do processo, como
exploração e beneficiamento”, diz. “Em geral, eliminamos a necessidade de controle
da produção dos equipamentos móveis via
preenchimento de formulários em papel e
sua posterior digitação em planilhas digitais, evitando possíveis erros e aumentando
Foto: Dassault

Automação

E

m um cenário desafiador para o setor de mineração como o atual, em
que a demanda internacional passa por um período de baixo crescimento,
com preços congelados, custos elevados
e margens apertadas, os ganhos de produtividade tornam-se decisivos. Qualquer
otimização nos processos pode significar
sustentabilidade das operações. Nesse
sentido, a automação dos processos pode
representar ganhos de produtividade significativos, informam empresas especializadas em sistemas de automação. “O sucesso da indústria mineira vem de duas fontes
de vantagens competitivas – o aumento
da produtividade, por meio de um modelo
operacional estável facilitado pela tecno-

Foto: Dassault

Entre as soluções em
automação
oferecidas pela Sodep está o
Minetrack, sistema de
monitoramento, gerenciamento e otimização
da frota produtiva da
mina. Segundo a empresa, a solução monitora e gerencia cada
equipamento em todas as etapas do ciclo
produtivo. Aliado a um
software que utiliza a
implementação de algoritmos inteligentes,
o Minetrack apresenta
"Uma das maiores novidades do setor é automatizar e
várias
funcionalidasimular processos que contêm vários aplicativos”, Chawki
des
que
podem ser
Jreige, técnico de Vendas Sênior da Dassault
agregadas ao módulo
básico de gerenciamento, como controle
a confiabilidade na obtenção dos dados
de combustível, controle de manutenção,
de operação, possibilitando, assim, ações
telemetria dos equipamentos, controle de
corretivas da gestão em tempo real.” Fazem
qualidade dos minerais. Em cada equiparte dos sistemas oferecidos o controle de
pamento de carga e de transporte, é insoperação de mina (despacho), controle de
talado um dispositivo que é responsável
operação de sonda e “antifuga” de combuspor enviar diversas informações, como
tível. As ferramentas da Sodep têm prazo de
localização, operador e carregamento para
implantação de 30 a 60 dias, envolvendo
a central de controle. “Por meio de uma
nas respectivas etapas as equipes de operede de comunicação proprietária, ocorre a
ração da mina, principalmente na mudança
comunicação entre os equipamentos, ande cultura e treinamento. “A maior barreira
tenas e central de controle, possibilitando
encontrada no mercado de mineração para a
o monitoramento de toda a frota e produautomação ainda é a cultural, ou seja, a adoção da mina, com segurança e com alto
ção de novo conceito operacional, pois as
nível de detalhes”, afirma Marcos Andrade.
exigências são mínimas, visto que tornamos
“Com os dados coletados pelos módulos
a utilização de nossas ferramentas muito
do Minetrack é possível montar uma sala
acessíveis (turn key) e fáceis de utilizar pela
de controle operacional, onde se monitora
tecnologia amigável”, revela o executivo.
www.revistaminerios.com.br

toda a frota e produção da mina em tempo
real. Por meio de indicadores personalizados para a realidade de cada cliente se obtém gráficos com dados do momento, por
turno e históricos, para acompanhamento
e tomadas de decisão preventivas”, esclarece Andrade.
“Uma das maiores novidades do setor é
automatizar e simular processos que contêm vários aplicativos”, acrescenta Chawki
Jreige, técnico de Vendas Sênior da Dassault, empresa que também oferece sistemas de automação para o setor. “Na mineração, os geólogos e engenheiros usam
múltiplos sistemas para cumprir processos
– cada tarefa realizada num aplicativo diferente, sendo que as tarefas são concentradas em um processo só, para executar
como um todo. Isso torna possível repetir
a execução do processo, variando entradas
para poder comparar resultados e selecionar a melhor opção”, explica o especialista.
Segundo Jreige, a aplicação da automação
de processo é relativamente fácil, orquestrada por um aplicativo utilizado pelo geólogo ou engenheiro de minas. “Normalmente leva poucos dias de treinamento,
sendo que o usuário deve ter conhecimento dos aplicativos utilizados para as diferentes tarefas do processo”, observa. Entre
as áreas em que o sistema da Dassault
pode ser aplicado está o planejamento, em
que é realizada a otimização dos parâmetros de sequenciamento de longo e médio
prazo, que maximizam o valor de lavra; o
dimensionamento de frota, com a identificação dos parâmetros de sequenciamento
que minimizam a exigência de máquinas
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Automação

Solução Minetrack monitora e
gerencia cada equipamento em
todas as etapas do ciclo produtivo

e veículos; e a estimativa de recurso, com
automação do processo e otimização dos
parâmetros geoestatísticos.
A Dassault destaca dois de seus produtos voltados à mineração que afirma trazer maior agilidade para o planejamento
das atividades, projeto e produção. Com
Lean Mine Construction, as aplicações e
os conhecimentos necessários estão disponíveis em uma plataforma para ajudar a
assegurar que as minas sejam entregues a
tempo e dentro do orçamento. Ele une as
mineradoras aos seus terceirizados e parceiros em um ambiente colaborativo para
infraestrutura e planejamento da planta de
processamento, planejamento de projetos,
aquisição e gestão da construção. Segundo a empresa, o sistema oferece melhor
produtividade operacional na mineração
por meio de simulação 4D e modelamento
para identificar o layout correto da infraestrutura da mina e a capacidade de processamento da planta antes do início da
construção. Diminui os custos e reduz os
erros, permitindo um projeto modular da
infraestrutura e dos componentes da planta, que podem ser testados e montados em
um mundo virtual antes de a fabricação
ser iniciada. Além disso, suporta ajustes
rápidos dos projetos de engenharia, quando os requisitos mudam, facilita a entrega
just-in-time dos componentes no local e
reduz os custos por meio da integração do
projeto de engenharia, sequenciamento de
projetos e as tarefas de aquisição.
Já o Perfect Mine and Plant reduz a variabilidade por meio de sequenciamento e controle operacional otimizados, utiliza big data
(megadados) para melhorar a produtividade, a eficiência e o controle de custos nas
mineradoras e fornece os dados necessários
para que a gerência alcance os resultados
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de produção previsíveis e cumpra as metas
de produção. Além disso, quebra a divisão
entre as etapas de mineração e processamento, e fornece capacidades de simulação
e validação necessárias para permitir que
as ideias inovadoras sejam exploradas e
comprovadas antes de serem implementadas. “O objetivo da automação pode variar
segundo as necessidades do usuário. O
sistema pode ser configurado para otimizar
valor do sequenciamento, minimizar o número de caminhões ou para obter os melhores parâmetros geoestatísticos para uma
estimativa”, salienta Chawki Jreige.
Um dos casos de sucesso da aplicação
da automação de processos pela Dassault
ocorreu na mina Chelopech, da Dundee
Precious Metals, na Bulgária. Segundo o
vice-presidente executivo da Dundee, Rick
Howes, o uso da tecnologia revolucionou
a mina, revitalizando-a de forma significativa. “Nós partimos do pressuposto de que
uma mina é um buraco escuro e ninguém
sabe realmente o que está acontecendo lá
em tempo real, porque não pode vê-la. O
uso da tecnologia corrige isso”, diz Howes.
Entre as ferramentas utilizadas para “ver” a
mina, foram aplicadas em Chelopech redes
de wifi de baixo custo, rastreamento sem fio
para localizar pessoas e veículos, sistemas
de software para mapeamento, modelagem,
estimativas, design, programação, simulação e relatórios de gestão da produção das
minas. Segundo Howes, a estimativa correta
de custos é importante para uma boa avaliação do projeto. “A superestimativa de 20%
de valores pode resultar em uma queda de
mais de 20% no retorno líquido sobre o
investimento”, adverte. Na mina Chelopech,
a Dundee se propôs a dobrar a produção e
reduzir os custos em 44%.
O projeto “Taking the lid off” foi desenvol-

vido para trazer visibilidade para a escuridão das minas subterrâneas e transformou
o desempenho operacional da mina Chelopech. Para tanto, foi utilizado o software de
gerenciamento de produção de mina Geovia Insite, da Dassault. Com a tecnologia,
é possível, segundo o vice-presidente da
Dundee, visualizar a mina continuamente
em 3D. “Ao monitorar e intervir onde precisamos, buscando as medidas corretas do
ponto de vista da produção, pudemos eliminar uma grande quantidade de perdas,
como se vê em projetos de minas subterrâneas atualmente”, sublinha Rick Howes.
Segundo ele, a Dundee conseguiu alcançar as metas de desempenho propostas
para a mina na Bulgária. A produção foi
quadruplicada para cerca de dois milhões
de toneladas por ano desde que a automação foi implantada, em 2013. “Nós
ainda estamos trabalhando na fase final
da implementação, mas a medida chave
do sucesso é que nós não adicionamos
nenhum equipamento novo para aumentar a produção de um milhão para dois
milhões de toneladas. Foi simplesmente o
resultado de melhorias operacionais”, afirma Howes. “A indústria de mineração está
num ponto crítico em sua história, em que
as empresas procuram ter lucros de forma
mais sustentável. O caso da Dundee é um
exemplo perfeito de como a automação e
a inovação podem beneficiar a operação”,
completa Chawki Jreige.
De acordo com Marcos Andrade, a Sodep conta com uma equipe especialista
em economia e finanças com larga experiência em mineração, oferecendo estudo
de viabilidade minucioso, no qual os números do cliente são colocados no papel,
juntamente com os benefícios do sistema,
a fim de apresentar o real ganho com os
processos de automação, prevendo o prazo para retorno do investimento e sua viabilidade. “Cada módulo do sistema possui
um payback mínimo que varia de acordo
com o perfil da mina e a empresa garante
que esse retorno de investimento não ultrapasse o período de um ano”, afirma o executivo, lembrando de um caso de sucesso
da aplicação do sistema da Sodep. “Um
dos cases de maior retorno foi o de uma
mina de minério de ferro que implementou
o Minetrack em janeiro de 2013 e com o
ganho de produtividade obtido, que foi superior a 30%, conseguiu manter a receita
em dólares até julho de 2014, mesmo com
a queda da tonelada do minério de ferro de
US$ 150 para US$ 90.”

Reaproveitamento de combustível
de alto-forno na siderurgia
ArcelorMittal investe em unidade de reciclagem de coque para o alto-forno,
resultando em aumento de produtividade e redução de custos
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V

isando o reaproveitamento do
coque de petróleo utilizado como
combustível no processo de produção de aço na planta de Lázaro Cárdenas, no México, a ArcelorMittal instalou
uma estação de reciclagem da empresa
canadense Diproiunduca. Com o sistema, que possui tecnologia fornecida pela
Festo, a siderúrgica passou a transformar
os resíduos da produção de aço em briquetes, que podem novamente ser queimados no alto-forno da companhia, otimizando a produção e reduzindo custos
com matéria-prima.
De acordo com técnicos das empresas
envolvidas, no processo de reciclagem é
necessária a exata proporção de mistura
de cada componente (água, cimento e aditivos químicos), que deve ser selecionado
para dar liga às substâncias e posteriormente misturado com os resíduos. Nesse
sentido, a multinacional alemã Festo desenvolveu um sistema equipado com células de pesagem nas esteiras de transporte e
um funil de cimento, que foi especialmente
fabricado para esta aplicação.
O fornecimento também contemplou
uma tecnologia de mistura, que inclui
motores elétricos e um pré-misturador,
assim como uma solução de dosagem
para água e aditivos, com as válvulas de
processo pneumáticas necessárias.
O sistema de pesagem determina no funil de matéria-prima a dosagem exata dos
materiais residuais para o lote em questão. O material então é transportado para
um pré-misturador e homogeneizado. No
misturador subsequente são adicionados
água, cimento e aditivos. Assim que a
mistura estiver com a composição correta, o misturador é aberto e todo o lote é
transportado para a máquina de briquete.
“No desenvolvimento da solução completa, os engenheiros mexicanos utilizaram com sucesso seu know-how na
automatização de processos”, explica
Alexander Vargas, gerente de produtos
de automação de processos da Festo, que
acompanhou o projeto desde o começo a
partir da central da companhia.

ArcelorMittal passou a
reaproveitar os resíduos
da produção de aço como
combustível para o alto-forno

No que se refere a sensores e atuadores,
várias válvulas de processo automatizadas regulam e controlam todos os fluxos

relevantes de fluidos da instalação, assim
como o atuador rotativo DAPS para abertura e fechamento das válvulas de vedação.

Soluções de soldagem
de alta performance

Fornecer soluções sob-medida para a indústria de mineração é uma preocupação
especial da voestalpine Böhler Welding. Como fornecedor confiável nós não
somente atendemos aos mais exigentes requisitos técnicos, mas também
oferecemos soluções inovadoras frente as desafiadoras aplicações de soldagem.
Junte-se ao mais alto nível de desempenho na soldagem.
voestalpine Böhler Welding Soldas do Brasil Ltda.

www.voestalpine.com/welding

Já em relação à aplicação em campo,
três terminais CPX Festo distribuídos
ligados por Profibus DP capturam os sinais dos instrumentos instalados no local. “Bem protegidos em painéis de aço
inoxidável, eles também desafiam o clima
tropical da costa pacífica mexicana em
uso externo”, comenta Vargas.
Como “cérebro” da instalação, o controlador CECX-X-C1 age como SPS no nível
de controle. Um sistema SCADA visualiza as diferentes áreas e equipamentos da
instalação para o operador. A comunicação com o SPS e o SCADA ocorre por
meio de uma rede ethernet. O programa
SPS com o Sistema SCADA controla todo
o processo, algo que pode ser feito de

maneira totalmente automática ou manual. O CECX-X-C1 processa e passa as
informações ao software SCADA. Quatro
telas dão a visão do layout geral, parâmetros, eventos e relatórios da instalação.
“Atualmente, a automação garante uma
reciclagem altamente eficiente do valioso
combustível coque, assegurando, assim,
a produtividade da manufatura de brames
de aço”, completa o gerente.
Presente no País desde 1968, a Festo
fornece soluções completas de automação
industrial, como atuadores, sensores, drivers, válvulas de controle e painéis eletropneumáticos com a tecnologia de terminais
de válvulas com comunicação em rede
(Profibus DP, DeviceNet, AS-i, Profinet,

Ethernet/IP, Modbus/TCP), entre outros.
Desenvolvido para ambientes agressivos, o atuador linear inteligente DFPI
(com posicionador eletrônico incorporado), muito utilizado em células de flotação e patenteado pela empresa, possui
alto grau de proteção (IP-69/67/69k),
elevada disponibilidade e vida útil, facilidade e agilidade para comissionamento,
simplicidade de integração dentro de uma
arquitetura de controle existente e rapidez
na resposta ao processo de controle. Além
disso, o DFPI elimina erros inerentes a
ajustes e adaptações mecânicas externas,
uma vez que concentra todo o sistema de
controle, movimento e realimentação de
posição em um mesmo aparelho.

A

umentar a segurança, a confiabilidade e a produtividade: esses
foram os objetivos alcançados
com a implantação do projeto de automação para os laboratórios de Carajás e
São Luís, da Vale. Segundo a mineradora,
agora os resultados de muitos processos
laboratoriais podem ser lançados de forma automática. Isso foi possível graças ao
desenvolvimento interno de um software
que adquire os dados diretamente dos
equipamentos, como, por exemplo, de
uma balança.
O projeto foi idealizado pela área de Programação, Controle de Qualidade, Processo e Laboratórios do Sistema Norte. “Ao
substituir o registro manual pelo automático, eliminamos possíveis erros e aumentamos a confiabilidade dos resultados. Antes, anotávamos os pesos das massas do
minério de ferro em um papel para depois
lançar os dados no computador. Agora o
processo é muito mais ágil”, explicou o
técnico especializado Rodolfo Pizol, que
desenvolveu o software em parceria com
a analista Sandra Dutra. Além de evitar o
retrabalho, o programa envia automaticamente os dados para o sistema, sem a interferência do executante da atividade.
Como benefícios da automação, pontua-se a redução do tempo total dos testes,
a confiabilidade na liberação do resulta28 | Junho 2015

do obtido na tarefa e maior agilidade na
tomada de decisões. Outro ganho importante é que o sistema utiliza 100% das
funcionalidades de novos equipamentos
adquiridos, integrando-os aos sistemas
desenvolvidos e deixando o maior tempo
possível para que o técnico possa avaliar
com precisão os resultados.
Além disso, os empregados responsáveis por cada tarefa do laboratório foram
envolvidos no desenvolvimento do projeto para um melhor desenho do programa. O resultado do engajamento dos

empregados foi o aumento da eficácia
dos processos automatizados. “Com o
envolvimento dos empregados responsáveis pelos processos conseguimos desenvolver o software de forma mais adequada. Ou seja, adequamos o sistema às
necessidades dos processos, e não como
é feito na maioria das vezes, quando é necessário adaptar o processo ao sistema.
Dessa forma, preservamos o know-how
dos empregados adquirido ao longo do
tempo”, esclareceu o gerente dos Laboratórios Pablo Mendes.
Vale automatizou os
processos dos laboratórios
de Carajás e São Luís

Foto:Vale

Automação

Carajás e São Luís automatizam
processos laboratoriais

EXPOSIBRAM 2015: PARTICIPE
DA EDIÇÃO ESPECIAL DA MINÉRIOS!
A Minérios & Minerales terá uma edição especial circulando na Exposibram 2015,
com tiragem extra para distribuição no estande da revista (Nível Foyer – Y25)
e em display localizado na área para congressistas.
Entre em contato conosco para divulgar seus produtos e serviços na Exposibram.
Oferecemos um pacote diferenciado,
incluindo:
1.
2.
3.
4.
5.

Publicidade na revista impressa
Publicidade no site
Divulgação de informações sobre produtos/serviços na revista que circulará
no evento e no site da revista
Filmagem durante o evento mostrando o principal produto/serviço do
expostor que será exibido no estande da revista Minérios & Minerales e
site, www.revistaminerios.com.br
Guia de Tecnologia para Mina e Planta, disponível no site da revista Minérios

Mais informações: (11) 3895-8590
comercial@revistaminerios.com.br
A Exposibram 2015 é promovida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) de 14 a 17
de setembro de 2015 no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

Contato:
(11) 3895-8590
comercial@revistaminerios.com.br
www.revistaminerios.com.br

Sistemas de gestão integrada
agora em nuvem
Totvs lança sua plataforma em nuvem, facilitando o acesso aos softwares
de ERP com maior flexibilidade e previsibilidade

Tecnologia da Informação
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S

eguindo uma tendência do setor
de Tecnologia da Informação, a
Totvs apresentou, durante o seu
evento anual Universo Totvs, sua plataforma de gerenciamento de sistemas de
gestão integrada (Enterprise Resource
Planning, ERPs) na nuvem. Denominada Cloud Totvs, as empresas clientes, a
partir de agora, passam a ter acesso aos
softwares da companhia em serviços de
nuvem na internet, dispensando a necessidade de instalação de programas nas
máquinas ou/e in loco. A utilização será
feita por meio de um pagamento mensal,
contemplado pelo modelo SaaS (software
como subscrição).
De acordo com Laércio Cosentino, CEO
da empresa, a nova tecnologia oferece
uma maior flexibilidade e permite que o
cliente ajuste suas necessidades ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo o número de serviços contratados. O
executivo afirmou que a empresa não se
desvinculará do formato tradicional de
compra de licença.
“Com o Cloud Totvs, nossos clientes,
além de uma facilidade de uma alocação
segura em nuvem, contam com o diferencial da gestão dessas soluções com maior
liberdade e controle. Com essa nova solução será possível usar os recursos com
maior previsibilidade e pagar somente
pelo que utilizar”, ressalta.
Recentemente, a companhia anunciou
uma parceria com a Amazon Web Services (AWS) como um primeiro movimento em adotar uma estratégia de nuvem
híbrida. E agora, os clientes da empresa
podem optar por rodar parte ou a totalidade de suas soluções na nova nuvem, que
combina a capacidade computacional do
data center da própria companhia e a da
nuvem da Amazon Web Services.
Adicionalmente, a companhia de TI
lançou o Intera, nova modalidade de contratação por assinatura mensal que inclui
acesso pleno a todos os softwares de gestão ERP e verticais da companhia (Totvs

Da esquerda pra direita: Laércio Cosentino e Rodrigo Kede,
CEO e diretor-presidente da Totvs, respectivamente

V12) e à plataforma de produtividade e
colaboração (fluig), todos disponibilizados em nuvem.
“O cliente assina o Intera e ele mesmo
define e gerencia quantos ‘IDs’ estarão
habilitados ao uso das soluções. Aliás,
‘usuário’ é um termo restritivo que está
sendo abandonado por nós, preferimos
chamar de ‘ID’, neste caso, para nos referirmos à identidade de quem utiliza o Intera”, afirma Flávio Balestrin, vice-presidente de Marketing, Modelos de negócios
e Alianças da Totvs.
A empresa apresentou ainda o Fluig,
novo aplicativo de comunicação móvel corporativo. A ferramenta, desenvolvida em
parceria com a Moxtra – startup de colaboração móvel do Vale do Silício (Estados
Unidos), tem como objetivo tornar a comunicação mais completa, segura e eficiente
nas empresas.
“O novo card Messaging é fruto da estratégia de agregar ao fluig integrações
(mashups) com as melhores tecnologias
de startups internacionais e acelerar a
capacidade de inovação da plataforma,
tornando-a cada vez mais conectada às
necessidades das empresas”, afirma Marilia Rocca, vice-presidente de Plataformas e Cloud.
O setor de mineração está inserido na

divisão de manufatura da empresa, sendo
um dos mais representativos em termos
de receitas. Os programas do portfólio
da Totvs para a indústria contemplam
ferramentas que possibilitam controles
operacionais e de gestão, proporcionando maior assertividade na tomada de
decisões estratégicas, aproximação na
relação com clientes e automatização da
cadeia de suprimentos.

Novo diretor-presidente

A Totvs anunciou Rodrigo Kede como o
seu novo diretor-presidente. O executivo
irá suceder Laércio Cosentino, que permanecerá no cargo de CEO da companhia por
mais três anos. Após este período, Kede
acumulará os cargos de diretor-presidente
e CEO e Consentino seguirá como membro
do Conselho de Administração e presidente do Comitê de Estratégia e Tecnologia.
Como CEO, Laércio focará na definição
e acompanhamento da estratégia de tecnologia, produto e distribuição e ampliará
sua presença junto a clientes. Como diretor-presidente, Rodrigo Kede reportará ao
CEO e responderá pela condução da estratégia de crescimento, operação, gestão
de pessoas e liderará as vice-presidências
da companhia. As mudanças fazem parte
do plano de sucessão da empresa.

200 Maiores
Minas Brasileiras
Mais de 80 plantas
de cimento

.
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As maiores pedreiras do País
Participe da edição mais aguardada do ano!
A revista Minérios & Minerales realizará pelo 11º ano consecutivo a pesquisa exclusiva 200 Maiores
Minas Brasileiras, que reunirá dados das principais operações no País.
A edição especial é fonte de consulta para o setor durante o ano inteiro, com distribuição nos eventos
mais importantes do setor ao longo de 2016.
As minas que se destacarem no ranking das 200 Maiores Minas Brasileiras serão premiadas durante o
evento de lançamento que será realizado em novembro de 2015, em Belo Horizonte (MG).
Na mesma edição, publicaremos o ranking por Estados das mais de 80 fábricas de cimento do País,
além das maiores pedreiras no território nacional.
Mineradoras que desejam solicitar o questionário gratuito para participar dos rankings, entrem em
contato pelo e-mail 200minas@revistaminerios.com.br.
Fabricantes e fornecedores que desejam informações sobre publicidade ou adquirir cota de patrocínio
do evento da premiação: comercial@revistaminerios.com.br ou (11) 3895-8590.

www.revistaminerios.com.br
(11) 3895-8590

Casa de Pedra analisa desempenho
dos operadores de frota
Projeto da CSN objetivou ações de melhoria das operações de carga e transporte

Walter Felsch, engenheiro de
desenvolvimento sênior da CSN

aderência ao plano de lavra mensal.
Dentro do escopo do projeto, foi implementado um sistema de despacho
eletrônico para aprimorar o controle
da produção de equipamentos de mina
(carga e transporte); com o monitoramento em tempo real da localização e
interface de dados dos equipamentos.
Além disso, a empresa está tomando

Foto: Ronaldo Guimarães

medidas administrativas envolvendo as
áreas de Recursos Humanos e Engenharia
com o objetivo de melhorar o desempenho geral dos operadores de equipamentos de mina e reter o efetivo operacional
mais experiente. Entre as ações será feito
uma revisão da base salarial dos operadores de equipamentos; estudo de critérios para obtenção de méritos financeiros
e promoções individuais; desenvolvimento de metodologias de treinamentos
específicos para operadores detectados
com baixo rendimento; criação de planos
de carreira e sucessão e investimentos em
segurança na prática do trabalho, como
a implantação de sistemas de detecção
de fadiga e detecção de proximidade de
equipamentos móveis.
Com o projeto, a empresa reduziu em
4,79% os valores dos tempos fixos,
comparando com as médias dos anos
de 2012 e 2013 e teve uma queda de
15 segundos por viagem realizada.
Houve também uma redução de 1,88%
no tempo de carregamento; melhoria
de 5% na carga média e melhoria de
3,17% na produtividade efetiva (57 t/h).

Projeto da CSN resultou em uma diminuição
de 15 segundos por viagem realizada

Foto: Banco de dados

VII Workshop Redução de Custos

W

alter Felsch, engenheiro
de desenvolvimento sênior
da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), apresentou, no
VII Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta da revista Minérios
& Minerales, o trabalho “Análise de
desempenho dos operadores de equipamentos da mina Casa de Pedra”.
O projeto teve como objetivo principal
analisar os impactos na lavra da mina
Casa da Pedra, localizada em Mariana
(MG), por meio de correções na conduta individual dos operadores de carga e
transporte. Para isso, a empresa analisou sistematicamente os tempos de manobra no carregamento e basculamento,
tempo de carregamento e tempo de basculamento e produtividade efetiva.
Entre as justificativas para implementação do projeto, Felsch destacou a
inovação da metodologia utilizada para
classificação dos operadores; a criação
de treinamentos específicos para cada
ponto fraco identificado; o estímulo aos
operadores através de feedbacks; redução do custo de produção (R$/t) e maior
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Modificações no sistema de britagem
eliminam gargalo
Aumento das espessuras dos mordentes e instalação de descarregador
no scrubber solucionam gargalos da usina de Miraí

www.revistaminerios.com.br

Everton Dias, engenheiro de minas
da Votorantim Metais

chas no interior do scrubber, a equipe do
projeto instalou um sistema de descarga
no equipamento. O objetivo foi reduzir o
tempo de residência das rochas na etapa
de escrubagem, eliminando assim a geração de finos.
“Após uma análise granulométrica,
identificamos que o material que ficava
na zona morta agia como corpo moedor,
pois a taxa de alimentação de material na
entrada do equipamento era de 51% e na
saída de 36%”, ressalta.
O descarregador de scrubber, com
grelhas, permitiu uma passagem de
material mais fino, evitando a cominuição feita pelo gnaisse que ficava retido
no equipamento.
Por fim, foram feitas modificações nas
malhas das telas do peneiramento, com
o objetivo de aumentar a recuperação
mássica. As aberturas das telas do peneiramento da britagem primária passaram
de 1,6 mm e 6,3 mm para 3,4 mm. Já do
peneiramento secundário foram reduzidas
de 0,84 mm para 0,6 mm. Após as modificações, a área útil de peneiramento
passou de 7,38% para 9,56%. Com isso,
a taxa de recuperação mássica passou de
36% para 45%, representando um custo
evitado de R$ 560 mil.
Foto: CBA

descarregador de scrubber. Na unidade,
todo material acima de 0,84 mm é utilizado como produto e o restante é direcionado para a barragem de rejeito. Contudo,
o material rochoso, após ser fragmentado
seguia para a próxima etapa do processo, a escrubagem da bauxita. Estes fragmentos ficavam retidos no scrubber e
acabavam se tornando corpos moedores
produzindo finos resultando em perda de
produto.
Visando a eliminar a retenção das ro-

Foto: Ronaldo Guimarães

E

verton Dias, engenheiro de minas
da Votorantim Metais, apresentou
o trabalho “Modificação do sistema de britagem secundária, instalação
de diafragma no scrubber e fechamento
das malhas de peneiramento”, durante o
VII Workshop de Redução de Custos na
Mina e na Planta da revista Minérios &
Minerales. O projeto, implementado na
unidade de Miraí da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do Grupo
Votorantim, visou otimizar a produção da
planta, com modificações no sistema de
britagem secundária e na abertura das
telas de peneiramento, assim como a implantação de diafragma no scrubber.
Antes do projeto, a taxa de utilização do
circuito de britagem da unidade ficava, em
média, em 67%. Entre as principais causas levantadas estava a não fragmentação
de rochas com alta resistência mecânica
pelo britador secundário, o que acarretava
na paralização do sistema de britagem e
um desgaste excessivo dos mordentes.
“No projeto formulamos uma nova concepção da câmara de britagem do britador, a qual propicia a quebra da rocha
sem afetar a taxa de alimentação e a granulometria do minério”, ressalta Everton.
O engenheiro conta que era necessário
interromper o funcionamento da usina
para que um operador retirasse as rochas
de gnaisses que se acumulavam na câmara de britagem secundária. Esse material
impactava também, no entupimento do
shut de alimentação do britador.
“Nossa utilização era muito baixa por conta do nosso sistema de britagem secundária. O layout dos mordentes do britador não
conseguiam fragmentar os gnaisses que se
acumulavam na câmara”, explica.
A solução encontrada foi aumentar a espessura e o comprimento dos mordentes
do britador, facilitando a fragmentação
das rochas. Com isso, a empresa elevou
a taxa de utilização do equipamento de 67
para 90%, resultando em um custo evitado de R$ 5,45 milhões.
Dentro do projeto para o aumento da eficiência da planta, a empresa instalou um

Taxa de recuperação mássica passou
de 36% para 45%, representando um
custo evitado de R$ 560 milhões para
a CBA, em Miraí (MG)
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Eliminando restrições do concentrador
em função da britagem
Ações implementas pela Samarco, por meio da metodologia Seis Sigma,
resultam em melhorias do processo do Concentrador 1 na unidade de Germano
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Jackson Teixeira de Oliveira,
engenheiro sênior da Samarco

pois este já se encontra com especificações adequadas.
O retido em ambos os decks é enviado para a pilha de regularização de onde
retorna novamente para dentro da usina
através de correias transportadoras e
passam pelo peneiramento da britagem
primária. Essas peneiras também possuem dois decks sendo o primeiro com
abertura de 30 mm e o segundo com
abertura de 9,5mm.
O material com granulometria maior
que 30 mm é direcionado para a britagem primária, constituída de dois britadores cônicos que trabalham em circuito
Projeto da Samarco visou reduzir as restrições
do concentrador em função da variabilidade
de produção da britagem

Foto: Ronaldo Guimarães
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H

erynson Nunes Nascimento e Jackson Teixeira de Oliveira, chefe
de departamento e engenheiro
sênior da Samarco, respectivamente,
apresentaram o projeto “Redução das
restrições do Concentrador 1 em função
da britagem” durante o VII Workshop de
Redução de Custos na Mina e na Planta
da revista Minérios & Minerales. O
trabalho foi contemplado pelo 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira, conforme noticiado na edição de abril de Minérios &
Minerales.
O projeto, que também teve a participação de Atila Phoebus, chefe de
equipe da operação no departamento
do Concentrador 2, visou a reduzir as
restrições do concentrador I em função
da variabilidade de produção da britagem, da unidade de Germana, pertencente à Samarco Mineração e localizada em Mariana (MG). Nunes e Oliveira
expuseram as melhorias alcançadas na
unidades, que foram baseadas no mapeamento das variáveis de processo e
definição das variáveis vitais que influenciam na variabilidade e baixa performance desse etapa, de acordo com a
metodologia Lean Seis Sigma.
Em Germano estão localizadas três usinas de concentração denominadas Concentrador I, Concentrador II e Concentrador III. O Concentrador I é alimentado
pelo produto final da Britagem 1, que é a
primeira etapa da fragmentação e é responsável pelo processo de cominuição
e classificação granulométrica do ROM,
de acordo com as especificações exigidas ao processo subsequente.
Para atingir a granulometria adequada
para o Concentrador I, o minério passa
por três etapas de peneiramento e duas
de britagem. O primeiro peneiramento,
denominado de peneiramento primário,
é constituído de peneiras de dois decks
com abertura de 30mm no primeiro deck
e abertura de 12,5mm no segundo deck.
O material passante em ambos os decks
é direcionado para a pilha do tripper car,

fechado. Já o material acima de 9,5mm é
direcionado para a britagem secundária,
constituída de três britadores Barmac
que também trabalham em circuito fechado com o peneiramento da britagem
secundária, constituído de peneiras com
abertura de 16,0 mm no primeiro deck
e 9,5 mm no segundo deck. O passante
nas peneiras é produto final.
Após a etapa de britagem, o minério
é estocado numa pilha com capacidade de 20.000t, de onde é retomado
por quatro alimentadores rotativos para
a usina de concentração. Atualmente
esse processo possui alta variabilidade
em sua produção, gerando instabilidade no sistema, interferindo na alimentação do tripper e ocasionando perdas de
produção na Usina 1.
Em vista de que a pilha do tripper possui
baixa autonomia para alimentar a usina, é
imprescindível a realização de um trabalho que objetiva a estabilização do processo da britagem e a redução das restrições de produção no Concentrador 1.
A metodologia Seis Sigma integra diferentes técnicas e ferramentas estatísticas
e não estatísticas nas etapas do método
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Os resultados da aplicação da Metodologia Seis Sigma, em
função da sua abordagem e forma de

Foto: Samarco

a variabilidade do processo. Foram
implementadas mais de 70 melhorias,
envolvendo o gerenciamento de rotina,
troca de roletes, sistemas anti-rasgos
e peneiramento, como a padronização dos dispositivos de sensores
anti-rasgo, ajuste da sensibilidade dos
alarmes das correias, criação de uma
lógica de automação, benchmark com
as melhores práticas da Samarco, entre outras.
Em relação ao ganho financeiro do projeto
foi considerado que a média de tempo restrito
(no período de controle) foi o valor de 5,9 horas, sendo anualizado terá o valor de 70,8 horas e o ganho real será de R$ 23.372.544,40.

Foram implementadas mais de 70
melhorias no projeto da Samarco

implementação diferenciada, mostraram-se satisfatórios na britagem, melhorando
os resultados dos produtos e reduzindo a
variabilidade do processo.

Dessa forma, os resultados da aplicação da metodologia Seis Sigma mostraram-se satisfatórios na britagem,
melhorando os resultados e reduzindo

Análise de risco aplicada
ao planejamento de lavra
Projeto de exploração mineral foi desenvolvido com o objetivo de otimizar
as atividades de sondagem e amostragem

Proposta do estudo foi obter um
bom parâmetro para reduzir o
custo da amostragem e evitar
áreas de alto risco

www.revistaminerios.com.br

Cid Gonçalves Monteiro Filho,
geólogo da Vale

Foto: Ronaldo Guimarães

C

id Gonçalves Monteiro Filho, geólogo da Vale, apresentou o trabalho “Análise de risco aplicada
ao planejamento de lavra” durante a programação do VII Workshop de Redução
de Custos na Mina e na Planta da revista
Minérios & Minerales.
O projeto foi motivado pela não existência de critérios numéricos para a avaliação do risco no planejamento de lavra
e tem como objetivo definir malhas de
sondagem e/ou amostragem adequadas a
serem aplicadas nas operações das minas
de minério de ferro da Vale.
A metodologia de Análise de Risco con-

sidera as características intrínsecas de
cada depósito mineral. A proposta da Vale
com o estudo foi um obter um bom parâmetro para reduzir o custo da amostragem
e evitar áreas de alto risco nas etapas de
planejamento mineiro.
“Com esta metodologia podemos
também calcular diferentes malhas de
amostragem para diferentes depósitos,
seguindo as complexidades geológicas
locais, de modo a otimizar futuros trabalhos de exploração. No planejamento de
curto prazo, o método identifica áreas de
maior risco e que necessitaram de maior
suporte amostral”, explica Cid.
O projeto baseou-se no critério geoestatístico aplicado pela Geologia de
Longo Prazo na classificação de recursos e envolveu a criação de um parâmetro de categorização da reserva em um
plano de lavra, denominado risco_cp,
subdividido em três classes: baixo, médio e alto. Este índice combina o cut-off
econômico de minério com a variância
de krigagem.
Em uma reserva categorizada no nível
alto é aconselhado a postergação de lavra, priorizando a amostragem/sondagem e o adensamento dos períodos de
mapeamento. No nível médio é indicado uma atualização do mapeamento geJunho 2015| 35
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A influência da variação da
malha de sondagem foi simulada
criando-se malhas regulares de
sondagem “virtuais”

ológico, atividades de amostragem da superfície e acompanhamento de lavra. No baixo, as atividades de lavra estão liberadas.
A influência da variação da malha de sondagem na categorização
dos riscos foi simulada, criando-se malhas regulares de sondagem
“virtuais” com espaçamentos diversos, as quais foram comparadas
economicamente entre si.
Com a aplicação da técnica, considerada durante a elaboração
do plano de lavra (mensal, trimestral, semestral, anual, etc.), cinco minas da Vale reduziram o custo de sondagem e/ou amostragem em torno de R$ 36 milhões/ano, quando comparadas ao
custo da malha tradicionalmente usada empiricamente (25m x
25m), resultando em uma economia de até 80%.
O projeto possibilitou ainda a redução da exposição do funcionário ao risco ao diminuir a sondagem e amostragem, padronização das práticas de avaliação de recursos e riscos entre o planejamento de longo e curto prazo; melhoria no direcionamento
das campanhas de sondagem/amostragem, possibilitando melhorar a aderência nos planos de lavra; além da possibilidade
de estender o estudo para as demais minas e projetos da Vale.

Nova estrada reduz percurso
Foto: Ronaldo Guimarães

Nova via reduz distância de transporte de bauxita e gera ganhos à Alcoa

Walmer Santos Rocha, gerente
de Mineração da Alcoa

Com nova via e sinalizações,
Alcoa obteve maior
produtividade por caminhão

Fotos: Alcoa

Nova estrada diminuiu o
deslocamento em 27 km por
ciclo,gerando uma economia
de mais de R$ 2,9 milhões

W

almer Santos Rocha, gerente de Mineração da Alcoa, apresentou, no VII
Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta da revista Minérios &
Minerales, o projeto “Redução do custo do frete com a construção de um
novo trajeto - Estrada Sítio Santo Antônio”. O trabalho teve como objetivo a redução
dos impactos causados pelo transporte de bauxita com caminhões na mina Sítio Santo
Antônio, localizada em Poços de Caldas (MG).
A empresa construiu uma estrada, diminuindo o deslocamento em 27 km por ciclo,
gerando uma economia de mais de R$ 2,9 milhões em 2014 (a distância da mina para
refinaria era de 43,5 km).
Em relação aos ganhos operacionais do projeto, a empresa obteve maior produtividade
por caminhão e redução de 30% do gasto mensal com frete. No que tange os impactos
à comunidade, a nova estrada resultou em uma diminuição da emissão de gases em
função da redução da quilometragem.
O valor do investimento foi de R$ 450 mil, considerado baixo pelos padrões do mercado. Fundada em 1965, a planta de Poços de Caldas foi a primeira unidade da Alcoa no
País. Possui quatro áreas de produção: mineração, refinaria, redução e pó de alumínio.
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Primarização dos trabalhos de manutenção
Ao contrário da tendência atual, Britasul primariza manutenção
e obtém ganhos com qualidade dos serviços e redução de custos

A

Britasul apresentou, no
VII
Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta da revista Minérios & Minerales, o projeto “Primarização da manutenção”, que foi aplicado na
unidade de Pouso Alegre (MG). O trabalho,
proferido por Luiz Fernando Martins, controller da Britasul Indústria e Mineração, objetivou reduzir custos; aumentar a qualidade

clusão do serviço, deficiência de planejamento e efeito negativo sobre o resultado
geral (tempo e recursos para o gerenciamento da terceirização).
Entre os objetivos alcançados após a
implementação do projeto podem-se
destacar a economia de R$ 165 mil no
custo anual, representando 12% do gasto com manutenção; aumento de 9% na
produção anual (2013); diminuição de
retrabalhos; melhoria das condições dos
equipamentos e melhor controle de itens
de almoxarifado, entre outros.

Foto: Ronaldo Guimarães

Luiz Fernando Martins, controller
da Britasul Indústria e Mineração

de serviço e produtividade, e aprimorar o
gerenciamento da equipe, das atividades de
manutenção e da gestão de suprimentos.
“A primarização se caracteriza pela reversão da terceirização, ou seja, consiste
em retomar as atividades que haviam sido
terceirizadas”, ressalta Martins.
Entre alguns fatores que motivaram a
primarização da manutenção da empresa estão a inexperiência das prestadoras
de serviços, perda de know-how pela
rotatividade da equipe, retrabalhos, sucateamento das máquinas, atrasos na con-

Monitoramento remoto para britagem móvel
Foto: Metso

Com o objetivo de otimizar as operações e impulsionar a eficiência da produtividade dos seus clientes, a Metso desenvolveu o sistema de monitoramento remoto
Fleet Management. A tecnologia, aplicada à unidade de britagem móvel Lokotrack,
fornece uma variedade de dados, como tempo de operação, produção, tempo de
parada e possíveis falhas, que são transmitidos via satélite por meio de um modem
instalado no equipamento.
As informações colhidas pelo sistema são enviadas automaticamente para um programa de armazenamento da Metso, hospedado em nuvem. Assim, a mineradora
pode optar em gerenciar individualmente os dados ou em conjunto com a fabricante.
“Com o sistema, a empresa pode gerenciar a distância dados importantes sobre a
operação do equipamento. No escopo da manutenção preventiva, a solução permite
programar paradas e na corretiva ela lhe avisará, com certa antecedência, sobre o
desgaste de revestimentos e ferramentas de corte, por exemplo.”, destaca Rafael
Metso apresentou o sistema de
Rodrigues, responsável pelo suporte ao produto e assistência técnica da Metso.
monitoramento remoto Fleet
O Fleet Management gera uma série de gráficos e dados e aponta, por meio de
Management durante a M&T Expo
coordenadas de GPS, a posição específica do equipamento em tempo real. A localização é exibida diretamente no Google Maps, que está sincronizado com o sistema.
O sistema é oferecido como um serviço opcional aos clientes que adquirem o Lokotrack. As empresas pagam um valor mensal para ter as acesso às informações.
O Lokotrack, já bastante difundido no mercado interno, foi instalado pela primeira vez na Argentina. O comissionamento e a entrega
técnica foram realizados pela equipe técnica da Metso Brasil, em parceria com a Finning Argentina, distribuidora da marca no país vizinho. O equipamento de britagem recém-instalado será usado para a produção de agregados minerais para os segmentos de construção
civil e pavimentação.
www.revistaminerios.com.br
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Estudos diminuem desgaste prematuro
em conjuntos de freio de caminhões
A velocidade dos caminhões passou a ser controlada e dispositivo rebocador
remove caminhões com falha mecânica
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Fábio Oliveira e Frances Bruzzi, técnicos de manutenção da Vale

retiva no sistema de freio; redução do número de alarmes por temperatura dos freios;
redução do número de falhas no circuito hidráulico devido a contaminação proveniente
do desgaste dos discos e placas dos freios;
padronização na operação do ativo e maior
confiabilidade do ativo.
Com a redução média mensal de 167,2 horas de manutenções corretivas, foi possível
elevar o indicador de disponibilidade física
em 1,81%. Multiplicando o acréscimo de horas ofertadas pela movimentação horária do
caminhão Caterpillar 793, a empresa obteve
um ganho potencial mensal de 97.644 toneladas de material transportado.

Dispositivo rebocador

Em casos onde ocorre a falha de algum

Foto: Vale
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A

nalisar o desempenho de frenagem
dos caminhões Caterpillar durante
a operação de descida carregado, a
fim de estabelecer a seleção de marchas ideal
durante o percurso, reduzindo assim o aquecimento e o desgaste prematuro dos freios foram os objetivos do trabalho da Vale “Estudo
de performance dos conjuntos de freio e dispositivo rebocador para caminhão de mineração em Brucutu”, apresentado pelos técnicos
de manutenção da empresa Frances Bruzzi
e Fábio Oliveira durante o VII Workshop de
Redução de Custos na Mina e na Planta da
revista Minérios & Minerales.
O baixo desempenho do sistema de freio
da frota de caminhões fora-de-estrada Caterpillar 793 na mina de Brucutu, pertencente
à Vale e localizada em São Gonçalo do Rio
Abaixo (MG), impactava diretamente a disponibilidade física da frota e consequentemente
a massa movimentada da mina.
Baseados nos dados do perfil de perdas e
telemetria dos equipamentos, iniciou-se, em
janeiro de 2014, um trabalho dedicado aos
conjuntos de freio, visando a minimizar o
número de falhas prematuras, dando maior
confiabilidade do equipamento.
O aquecimento demasiado dos freios por
períodos prolongados resulta em efeitos indesejados tais como: perda de propriedade
do óleo lubrificante (oxidação, viscosidade,
contaminação); desgaste prematuro dos discos e placas causado por quebra do filme do
lubrificante; desprendimento de material da
superfície de contato dos discos; deformação nas vedações; vazamento interno entre
os sistemas (refrigeração e rolamentos de
roda); desgaste nos rolamentos (perda de
cementação); travamento da báscula devido
à contaminação no circuito de acionamento (carretel); falhas em bombas hidráulicas,
travamento da válvula de liberação de freio,
entre outros.
Esses problemas geravam um custo médio
de R$ 69.000 por reforma dos freios, tendo
um tempo médio de 50 horas para substituição na oficina.
A Vale objetivou uma melhoria dos processos internos com o projeto, como a redução
na quantidade de horas de manutenção cor-

componente propulsor do trem de força do
caminhão fora de estrada em área de lavra, é
necessário rebocá-lo para a oficina, para que a
intervenção possa ser feita de maneira segura.
Em algumas minas destina-se “um caminhão fora de estrada exclusivamente para
essa atividade”, onde sua báscula é retirada e
instalado um implemento de guincho hidráulico. No entanto, neste caso se tem um custo
de implantação muito elevado.
“Onde não existe esse equipamento, algumas práticas inadequadas já foram utilizadas tais como o uso de cabo de aço, pá carregadeira ou similar arrastando o caminhão
Dispositivo desenvolvido pela Vale
possibilita uma ligação rígida com
capacidade de reboque

Foto: Vale

(com elevado grau de risco de acidentes)”,
afirma Bruzzi.
Em casos extremos a intervenção é realizada na mina sendo necessário mobilizar recursos como guindaste, empilhadeira, caminhão
oficina, banheiros, etc. Em resposta à necessidade evidente em transportar caminhões de
forma segura até a oficina de manutenção, foi
projetado um dispositivo de fácil instalação
para que qualquer caminhão Caterpillar 793
em operação possa rebocar o caminhão danificado.
O dispositivo possibilita uma ligação rí-

Problemas geravam um custo médio
de R$ 69.000 por reforma dos freios

gida com capacidade de reboque, direção
e frenagem, removendo assim o poten-

cial de colisão entre os dois veículos. É
desconhecido qualquer dispositivo similar
na Vale para a realização dessa atividade em
caminhão fora de estrada e por possuir fácil
instalação, dispensa a permanência de um
caminhão na mina dedicado para reboque de
equipamentos.
O custo de fabricação do dispositivo foi de
R$ 42.000,00 e a empresa já possui um processo de patente em andamento. Os ganhos
do projeto superam R$1.200.000, já que o
custo de um implemento rebocador e um caminhão desse porte superam este valor.

Ganho financeiro com gerenciamento
de operações com lavra terceirizada
Gerdau aprimora gerenciamento de mina com operações terceirizada e otimiza suas atividades de lavra

A

Gerdau apresentou no VII
Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta da revista Minérios & Minerales o trabalho “Ganho
financeiro de um sistema de gerenciamento de mina em operações com lavra
terceirizada e aplicação do conceito Shovel to Shipping na gestão de contratos de
lavra”.
O estudo, apresentado pelo engenheiro
de minas Rodrigo Correia Barbosa, que é
assessor técnico de mineração da empresa, embasou a implantação do Sistema
de Gerenciamento de Mina na Gerdau,
apontando os ganhos em uma operação
terceirizada. O trabalho envolveu também
a aplicação do conceito de simplificação
“Shovel to Shipping” que reduziu pela

metade o custo de lavra de uma das minas
do complexo de Miguel Burnier, localizado em Ouro Preto (MG).
Na Gerdau, a operação da mina é terceirizada, com contrato vinculado à massa/
volume movimentado. Com esse formato,
a empresa obteve uma melhoria na medição da produção e estoques; controle
das horas trabalhadas; identificação de
gargalos operacionais e aumento da capacidade instalada.
Houve uma redução de filas de caminhões e ociosidade de escavadeiras em
5,06%; redução nos tempos médios de
carregamento de 0,94% e aumento da
carga média em 5,00%.
Em relação à otimização das atividades e

movimentação na área de lavra a empresa
elaborou procedimentos que envolveram
melhorias da sinalização, acessibilidade
(alargamento de pistas e redução dos
greides) e análise detalhada de fluxos
(separação da rota de entrada e saída na
frente de lavra).
No modelo Shovel to Shipping, a lavra
é paga por produção, com a utilização de
escavadeiras alugadas, contratadas por
hora de serviço. Com isso, o custo de movimentação foi reduzido em 52%. Antes do
projeto, a blendagem do minério era feito
de forma natural no momento do tombo
da pilha. Essa etapa foi transferida para a
planta de destino, reforçando o controle
rigoroso de qualidade na frente de lavra.

Rodrigo Correia Barbosa, assessor
técnico de mineração Gerdau
www.revistaminerios.com.br
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Aplicação do conceito
“Shovel to Shipping” reduziu
pela metade o custo de lavra
de uma das minas da Gerdau
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Melhorias "in house"
Programa implementado na unidade de Miraí da CBA otimiza atividades de sondagem

Foto: Ronaldo Guimarães

Victor Miguel Silva, geólogo da CBA

em malha 50x50 m com amostragem a
cada 0,50 m, que é iniciada após primeiro
intervalo de bauxita. Não há amostragem
da camada de solo.
Os furos que interceptam a mineralização
tem a amostragem feita até 1 m após a mineralização, gerando duas amostras do estéril
de base, são os chamados furos positivos.
Caso não sejam encontrada bauxita até 5 m,
o furo é dado como negativo e finalizado.
No procedimento de sondagem é prevista

a capina e preparação do terreno para que
as equipes possam trabalhar em um local
plano, mais estável. Apesar de ser feita para
uma situação específica, as equipes executavam as praças sempre, mesmo onde não
houvesse o risco de queda a ser mitigado.
Em relação à otimização do tempo de praça foram eliminados os trabalhos em áreas
planas e iniciada a abertura de praças em
dias chuvosos. Com essas duas medidas
houve um ganho médio de tempo de 22%.
Por conta do risco de acidentes de acessar os corpos com chuva com o trado (30
kg), geralmente esses dias eram perdidos
para a sondagem. Nessa condições, a empresa enviava as equipes para organizar o
galpão de amostras, mesmo quando não
havia necessidade.
“Mapeamos tudo que poderia ser feito
nesses dias, e dentro das atividades, a principal era a abertura das praças de sondagem
nessas situações (chuvas). Isso além de tornar mais ágil a sondagem nos dias de produção, diminuía o tempo de deslocamento
entre os furos”, afirma Miguel.
Para agilizar os trabalhos de perfuração, a
mineradora instalou um alça para suspensão da panela (ferramenta de sondagem),
além de reduzir a profundidade mínima dos

Trabalho possibilitou um incremento de 22,7% no
desempenho dos procedimentos de sondagem da CBA

Foto: CBA
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A

Companhia Brasileira do Alumínio (CBA), empresa pertencente à
Votorantim Metais, apresentou o
projeto “Aumento da produtividade da sondagem de Miraí” no VII Workshop Redução
de Custos na Mina e na Planta da revista
Minérios & Minerales. Proferido pelo
autor Victor Miguel Silva, geólogo da CBA,
o trabalho possibilitou um incremento de
22,7% no desempenho dos procedimentos
de sondagem entre 2013 e 2014, dentro de
um programa de melhorias das unidades da
empresa da Zona da Mata mineira.
O depósito é formado por corpos lenticulares geralmente entre 3 e 5 m de espessura,
e massa de 50 mil a até 2 milhões de t de
ROM. Eles localizam nos topos do morro e
dispersos numa faixa Norte-Sul de mais de
100 km de comprimento, do norte de Juiz de
Fora a até Manhuaçu.
A sondagem gera a informação necessária
para localização, delimitação e quantificação
dos corpos de minério. No estudo foram levantados os tempos gastos para as etapas
de descolamento, furação, tempo em praça,
tempo entre furos e taxas de acertos.
Na CBA, a sondagem é terceirizada, com
quatro equipes, cada uma formada por
quatro pessoas. A atividade é executada
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furos (negativo), simplificar as
planilhas de controle e remover a
profundidade de conferência.
O tempo entre furos foi aprimorado com a utilização de mapas
com orientação, GPS de mão e
simplificação das planilhas. O
primeiro problema encontrado
para a localização dos furos planejados era a informação forneForam eliminados os trabalhos em cida às equipes de campo, que
áreas planas e iniciada a abertura era só a distribuição dos furos.
de praças em dias chuvosos
“Com a adição de uma fotografia aérea agilizamos a localização dos furos. Além disso, cada
chefe de equipe foi treinado para
usar GPS de mão, auxiliando na
alimentação das coordenadas
dos furos planejados”, destaca.
Outro ponto de melhoria foi a
avaliação das fichas de controle, tanto o log do furo quanto no
controle diário por equipe. Com
A simplificação do processo permitiu o passar do tempo, foram adicioa redução de um funcionário nas nados tantos controles e checaequipes de sondagem
gens, que chegou a um ponto de
haver dados que ninguém processava ou acompanhava.
As melhorias feitas em relação
à execução do furo em si reduziram os furos negativos de 30
para 23 minutos. Nos positivos,
foi reduzido em média 26%,
sendo que o tempo varia em
função da metragem.
Por conta do tamanho pequeno
dos corpos e da profundidade,
em geral as equipes executam
mais de 20 furos por dia. Segundo Miguel, nem sempre existe
tempo de analisar minuciosaPara agilizar os trabalhos de
mente alvos e excluir áreas sem
perfuração, a mineradora instalou
um alça para suspensão da panela a perspectiva de minério, sendo
gerada uma malha grande que
cobrisse todo o local. “Isso gerava o problema das equipes gastarem
muito tempo em áreas sem bauxita”, comenta.
A simplificação do processo permitiu que as equipes atuem com
produtividade em três pessoas, o que apesar de não apresentar ganho direto na produtividade que compense montar as equipes dessa
forma, abre a possibilidade de ter todas as equipes funcionais mesmo quando há pessoas com licença medica. Na condição antiga, a
ausência de uma pessoa impedia a execução da tarefa.
“A preocupação em fazer reciclagem constante das equipes e treinamento dos funcionários novos possibilitou que mais de um ano depois, os ganhos fossem mantidos. É interessante notar a redução da
variância com o passar do tempo, o que é resultado da padronização
das equipes. A tendência foi de aproximar a produtividade dessas 4
equipes, antes era notável que algumas eram muito mais rápidas que
outras”, conclui.
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Otimizando o planejamento
de mina a longo prazo
Mudança de modelo de lavra, de ascendente para descendente,
resulta em melhorias nas operações da AngloGold Ashanti em Santa Bárbara (MG)

Foto: Ronaldo Guimarães

Roberto Santos Lima, chefe
de planejamento de Lavra da
AngloGold Ashanti

Mineradora optou pela mudança de sequência de lavra do painel
de ascendente (Bottom Up) para descendente (Top Down)

espaço ?? ??
Foto: AngloGold Ashanti
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R

oberto Santos Lima, chefe de planejamento de Lavra da AngloGold Ashanti, apresentou o trabalho “Otimização do Planejamento de Mina Longo Prazo em Córrego do Sítio” no VII Workshop Redução de Custos da Mina e na Planta da revista
Minérios & Minerales. O projeto, implementado na mina Córrego do Sítio, em Santa
Bárbara (MG), refere-se a uma nova metodologia para definição de viabilidade econômica das áreas de lavra, que acarretou uma mudança na sequência de lavra e trouxe um
ganho produtivo e um maior fluxo de caixa para a empresa.
O estudo, que foi premiado pelo 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minério & Minerales, faz um comparativo entre quatro
diferentes modelos para os painéis de lavra. Após analisar todas as opções, a mineradora optou pela mudança de sequência de lavra do painel de ascendente (Bottom Up) para
descendente (Top Down). Com isso, obteve uma maior flexibilidade de lavra e uma antecipação da produção de stopes, melhorando o Valor Presente Líquido (VPL) em 19%.
Com o novo layout, a companhia obteve um ganho de US$ 33,5 milhões no Net Cash
Flow Life off Mine (LOM) em relação ao layout utilizado em 2012, representado um
aumento de 13%. Além disso, com a nova metodologia aplicada para avaliação de viabilidade econômica de áreas, o Net Cash Flow teve um aumento de US$19 milhões no
LOM, um incremento de 12%.
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Bits DHT das perfuratrizes T4BH
ganham maior vida útil
Ações programadas aumentaram a durabilidade dos bits das perfuratrizes da Usiminas,
gerando um ganho de R$ 150 mil

www.revistaminerios.com.br

Márcio Zanão Brambila, engenheiro
de minas da Usiminas

Sigma para atacar os problemas. Foram
feitos treinamentos da equipe e controle
de desgastes dos bits. “O procedimento
foi todo revisado de forma a deixar bem
claro o passo a passo da execução de
cada processo com fluxogramas, figuras,
etc.”, afirma Zanão.

Foto: Ronaldo Guimarães
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O piso do local de descarga/armazenagem de ferramentas para afiação foi
forrado com borracha para evitar geração de microfissuras causadas pelo
impacto na descarga/manuseio do bit
na afiação.
O sistema de transporte de bits para a
perfuratriz e para a afiação foi readaptado
para evitar geração de microfissuras causadas pelo impacto das batidas de uma
ferramenta contra a outra no transporte.
“Agora os bits vão em pé, devidamente
separados por suportes/encaixes”, ressalta o engenheiro.
Além disso, foi feita uma classificação
de ferramentas por cores seguindo o
desgaste, um controle de afiação de ferramentas e um ranking de operadores para
treinamento de reciclagem.
Com todas essas medidas, a empresa obteve uma economia direta de cerca
de R$ 150.000 em 2014, considerando
os níveis de produção e o percentual de
toneladas desmontadas pelas toneladas
movimentadas no período do estudo.

Mapeamento e o estudo
detalhado do processo de
utilização do bit permitiram
a identificação de várias
oportunidades de melhoria

Foto: Usiminas

Mineração Usiminas trouxe para o
VII Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta o seu projeto “Aumento da vida útil dos bits DHT utilizados nas
perfuratrizes T4BH”, aplicado nas suas minas
de minério de ferro, localizadas na região de
Serra Azul, em Minas Gerais. Apresentado
no evento por Márcio Zanão Brambila, engenheiro de minas da empresa, o trabalho, que
foi um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica da
revista Minérios & Minerales, visou impulsionar a disponibilidade das duas perfuratrizes mais utilizadas pela empresa, as T4BH.
“A redução de custos com insumos é
uma questão importante em qualquer
setor produtivo de uma empresa, pois
impacta diretamente no custo final do
produto”, afirma Zanão. Participaram
também do projeto: Hermes Duarte Junior, supervisor de mineração e Rodrigo
Antônio Ribeiro, técnico de perfuração.
O mapeamento e o estudo detalhado do
processo de utilização do bit permitiram
a identificação de várias oportunidades
de melhoria que foram transformadas em
ações que garantiram uma economia direta para a empresa.
A frota de perfuração da companhia é
composta por três máquinas de médio porte, sendo uma DM-30 (Atlas Copco) e duas
T4BH, e duas de pequeno porte, do modelo
Flexroc T40. As duas perfuratrizes T4BH,
que foram contempladas pelo projeto, representam 70% do volume de perfuração
primária da empresa e 73% dos gastos
com ferramentas de perfuração.
Nesse cenário, os custos com bits atingem 79% dos custos por tipo de ferramentas de perfuração. Para se ter uma ideia,
o consumo médio de bits (8”) nas T4BH
chegam a 150 unidades por ano. O martelo, por exemplo, é o segundo item mais
trocado, com oito substituições por ano.
Durante o projeto, a empresa identificou
bits com mau desempenho e metragens
muito variável. Sendo assim, foi necessário estudar cada etapa do processo em
isolado para identificar as possíveis falhas.
A mineradora utilizou a metodologia 6
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Consumo elevado de corpos moedores
motivou programa
Projeto visou reduzir o consumo de corpos moedores na JMC,
aprimorando as atividades dos operadores e utilizando materiais de maior resistência

VII Workshop Redução de Custos

Thaise Gabriela Reis Tavares,
Engenheira de Processo da JMC

edores representavam 21,24% do custo
total da planta. Nesse sentido, havia um
descumprimento, por parte da mão de
obra, no padrão de reposição de bolas e
não se tinha uma revisão adequada das
máquinas, como um projeto de especificação de liga para a dureza do minério
ou/e um estudo em relação ao tamanho

Foto: Ronaldo Guimarães
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elevado consumo de corpos moedores foi o principal gargalo
que motivou a elaboração de um
projeto de melhoria da planta metalúrgica da Jacobina Mineração e Comércio
(JMC), localizada em Jacobina (BA) e
pertencente à canadense Yamana. Denominado “Redução do Consumo de Corpos Moedores”, o projeto foi apresentado
no VII Workshop de Redução de Custos
na Mina e na Planta da revista Minérios
& Minerales, por Thaise Gabriela Reis
Tavares, Engenheira de Processo da JMC.
A meta do trabalho foi reduzir o consumo específico mensal de corpos moedores (bolas) de 1,81 para 1,64 Kg/t alimentada no período de 12 meses. No entanto,
o projeto atingiu o consumo de 1,58 kg/t,
4% abaixo da meta estipulada. “Nossa
meta foi elaborada em função do nosso
consumo histórico, onde avaliamos os
meses que tivemos menor consumo específico”, ressalta Thaise.
Utilizando uma metodologia PDCA
(Plan, Do, Check, Act), uma equipe multidisciplinar identificou que os corpos mo-

de bola de moagem. Em medição, notou-se uma ausência de acompanhamento
diário da reposição das bolas; havia uma
falta de padrão de processamento do moinho e falhas no sensor de nível dos silos.
“Para chegar às raízes do problema, nós
utilizamos à metodologia do Diagrama de
Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito. Nós iniciamos com um
brainstorming sobre as possíveis causas dos
nossos problemas”, afirma a engenheira.
As medidas de maior efeito foram as
ações de ganhos rápidos, que previam
mudança no processo, nos padrões operacionais e no envolvimento das pessoas. Em relação à dureza dos corpos
moedores foi aplicado um material mais
resistente, feito com ferro fundido branco
de alto cromo.
O ganho obtido em 2014 foi de
R$1.015.544,97. “Além de deixarmos de
gastar mais de R$ 1 milhão com a reposição dos corpos moedores, conseguimos a
participação de todas as áreas da unidade,
resultando em sentimento de pertencimento e trabalho em conjunto”, conclui Thaise.

Foto: Yamana

Uma equipe multidisciplinar identificou
que os corpos moedores representavam
21,24% do custo total da planta
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Melhor recuperação no processo de lavra
gera ganhos de US$ 2 milhões

D

Plano de ação
contemplou a
recuperação de
lavra com foco
na qualidade de
perfuração

Fotos: AngloGold Ashanti

iogo Afonso Costa, gerente do
Departamento de Geologia e Exploração da AngloGold Ashanti
apresentou o trabalho “Recuperação no
processo de lavra de 16% gerando ganhos de US$ 2 milhões” no VII Workshop
Redução de Custos na Mina e na Planta
da revista Minérios & Minerales.

Diante da necessidade de melhorar os
parâmetros operacionais, com a redução
da diluição operacional e aumento da
recuperação de lavra, a empresa iniciou,
em 2011, os trabalhos de controle de
qualidade da Unidade de Negócio Serra Grande, localizada em Crixás (GO) e
composta por três minas subterrâneas
e uma a céu aberto, além da planta de
tratamento de minério.
A primeira etapa deste projeto consistiu
em realizar uma medição real através de
levantamentos topográficos de 100% dos
realces lavrados, onde é possível reconciliar o planejado versus o executado. Após
a medição foi identificado que estes parâmetros estavam acima da meta utilizada
na elaboração do programa de produção.
A partir dos resultados obtidos, a empresa iniciou um trabalho de melhoria
com o objetivo de alavancar estes indicadores. Após análise dos dados obtidos
por meio de levantamentos topográficos
e acompanhamentos operacionais foi elaborado um plano de ação para melhorar
o desempenho e alavancar os indicadores
de diluição e recuperação de lavra com
foco na qualidade de perfuração e avaliação/melhoria no sistema de contenção do
maciço rochoso.
A empresa implementou ações visando
aumentar a qualidade de perfuração como
instalação de inclinômetro nos Simbas
de mesa; adequação da altura da galeria
versus emboque dos furos; medição de

Diogo Afonso Costa, gerente do
Departamento de Geologia e
Exploração da AngloGold Ashanti

desvios dos furos através de perfilagem
e a utilização de hastes guias para a perfuração dos slots, reduzindo o desvio dos
furos. Além disso, foi feito um treinamento dos operadores e um acompanhamento
em campo.
As melhorias em relação ao sistema de
contenção envolveram a instalação de
cabos duplos, utilização de cabos com
maior comprimento (15 mt) e a utilização
de cabos modificados (Nutcage).
Com a implantação das ações, a empresa
obteve uma melhoria significativa ao longo
dos últimos anos. Em 2014, a companhia
superou a meta de diluição em 9% e a recuperação de lavra em 2%, resultando em
um ganho aproximado de US$ 2 milhões.
Empresa instalou inclinômetro
nos Simbas de mesa

Primeira etapa do
projeto consistiu
em realizar uma
medição através
de levantamentos
topográficos de
100% dos realces
lavrados
www.revistaminerios.com.br
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Trabalho envolveu adequação de processos e treinamento dos operadores
na unidade Serra Grande, da AngloGold Ashanti

Projeto aumenta disponibilidade
de retomadora
Melhorias resultaram no aumento do MTBF das rodas equalizadoras,
gerando uma economia de mais de R$ 156 mil

Fotos: CBA
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motivado em função da baixa disponibilidade da retomadora B3RT02, que era
de 75,3%, tendo seu custo anual de manutenção em R$ 255.144,00.
A fabricante estimou em 30 dias o
MTBF (Mean Time Between Failures ou
Tempo Médio Entre Falhas) das rodas
equalizadoras, após as ações de melhoria este índice subiu para 240 dias.

Ricardo Cesar Padilha, engenheiro
de manutenção da CBA

Trabalho foi motivado em função da baixa
disponibilidade da retomadora B3RT02

Dentre as medidas do projeto está a
instalação de raspadores, caçambas e
placas de desgaste nos shuts
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Dentre as medidas contempladas pelo
projeto está a revisão geral do circuito
de lubrificação da retomadora, a instalação de raspadores, caçambas e placas
de desgaste nos shuts, revisão e modificação da cremalheira e revisão do
acionamento da roda da caçamba, entre
outros.
Somente com a modificação realizada nas caçambas, a empresa deixou de
gastar R$ 43.000 por ano. Além disso,
com a diminuição das intervenções das
rodas equalizadoras houve uma redução em 86% na exposição do empregado ao risco.
Ao todo, a empresa economizou
R$156.376,00 em revestimento para rodas. “A sustentabilidade do projeto está
garantida através da elaboração de planos e técnicas de manutenções preventivas e preditivas e solicitação de pontos
de abastecimento para itens estratégicos”, ressalta Padilha.
Além de Ricardo Padilha, participaram
da elaboração do projeto Bruno Henrique Cruz (planejador de manutenção),
Robson Pires (supervisor de manutenção), José Marcondes (mecânico), Donizete Alves (mecânico), Edmilson Souza Santana (mecânico de manutenção),
Júlio Cesar Bueno (mecânico) e Rubens
Ribeiro (mecânico).

Foto: Ronaldo Guimarães
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Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do Grupo
Votorantim, apresentou o projeto
“Manutenção da retomadora tipo ponte
B3RT02” no VII Workshop Redução de
Custos na Mina e na Planta da revista
Minérios & Minerales. O trabalho,
proferido por Ricardo Cesar Padilha,
engenheiro de manutenção da CBA, foi

Sistema especialista reduz consumo
de reagentes
Implantação de sistema inteligente na flotação da AngloGold Ashanti otimiza uso de reagentes,
melhorando produtividade e reduzindo custos

www.revistaminerios.com.br

João Paulo Carvalho Schmaltz, chefe da
Área de Metalurgia da AngloGold Ashanti

ativador e dois de espumante. “Para
cada ponto de dosagem nós temos um
sistema de medição (flow meter) e sistema de controle de válvulas, onde é
distribuído a dosagem de reagentes”,
destaca Carvalho.
Na sala de controle, os resultados da
flotação são comparados entre si e é
verificado se as dosagens de reagentes seguem as metas estabelecidas.
Nos últimos dois anos (2013 e 2014),
a companhia obteve uma redução de
13% nas dosagens do ativador, 15% do
coletor, representado uma economia de
US$ 470.000.
A planta de Cuiabá tem capacidade de
processamento de 1,6 milhão t por ano,
com teor de alimentação de 6 a 7 gramas
por tonelada. A recuperação gravimétrica
é da ordem de 25%, a recuperação mássica da flotação é em torno de 15%, a recuperação de ouro 96% e a recuperação
de enxofre 92%.
A unidade processa o material proveniente das minas de Cuiabá e Lamego,
esta última distante 15 km da planta, com volumes mássicos de 75% e
25%, respectivamente.

Foto: AngloGold Ashanti

lações são importantes para obter um
controle da especificação do produto,
que no caso do nosso concentrado tem
que ter um teor de enxofre acima de
30%”, explica.
Um conjunto de câmeras faz o monitoramento da velocidade de transbordo
da célula de flotação. A célula possui
nove pontos de dosagem de reagentes, sendo cinco de coletor, dois de

Foto: Ronaldo Guimarães
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engenheiro João Paulo Carvalho
Schmaltz, chefe da Área de Metalurgia da AngloGold Ashanti –
Corrégo do Sítio, apresentou o trabalho
“Redução de custos com reagentes através da utilização do sistema especialista
na flotação de sulfetos” durante a programação do VII Workshop de Redução
de Custos na Mina e na Planta da revista
Minérios & Minerales.
O projeto, implementado na planta Cuiabá, visou reduzir custos com reagentes de
processos por meio da implantação de
um sistema especialista, responsável pelo
controle da dosagem desses insumos em
função das necessidades de alimentação
do processo de flotação.
“Com a implantação de um sistema
especialista, com uma lógica pré-definida, buscamos uma padronização da
operação. Antes do projeto, nós tínhamos uma variabilidade muito grande,
cada equipe tinha uma fora de operar”,
afirma Carvalho.
Carvalho ressaltou que a unidade
conta, desde 2013, com um sistema
especialista de flotação, que foi desenvolvido de acordo com os dados técnicos e especificidades obtidas pelos
operadores de flotação. “É importante
dizer que as equipes de flotação nos
ajudaram a desenvolver a nossa lógica
de controle. Vale destacar também a
infraestrutura da empresa em termos
de instrumentação e a automação na
sala de controle”.
De acordo com o engenheiro, o sistema
especialista implantado, contempla, basicamente, uma lógica de controle para
dosagem de reagentes nas células de
flotação da planta, programadas de acordo com as características operacionais e
do mineral do processo.
“O sistema especialista objetiva um
ganho de produtividade. Nele, nosso
controle da flotação é feito pela correlação do teor de enxofre do minério
em relação ao teor de concentrado. Por
exemplo, se o teor de enxofre aumenta,
o teor de ouro aumenta junto. Essas re-

Sistema implantado contempla uma lógica
de controle para dosagem de reagentes nas
células de flotação da planta
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M&T Expo prioriza suporte
em busca de produtividade
Fabricantes e distribuidores de máquinas e equipamentos
investem na assistência técnica para que os usuários tenham mais produção

M&T Expo 2015

E

m sua 20a edição, a M&T Expo reuniu mais de 45.700
pessoas durante cinco dias, gerando negócios que superam R$ 2 bilhões, de acordo com informações da Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção
(Sobratema), organizadora da feira. Os números refletem uma
perspectiva positiva dos fabricantes de máquinas e equipamentos para mineração, com relação ao mercado no médio prazo.
Esta expectativa é fruto de algumas medidas do governo, como
a reestruturação do funding do BNDES, o ajuste fiscal e o anúncio do aporte estimado de R$ 198 bilhões em obras de infraestrutura, além do programa de concessões que teve o interesse
de investidores internacionais, como foi o caso da China, que
anunciou a intenção de investir US$ 50 bilhões num fundo de
obras de infraestrutura no País.
“Com base nos depoimentos de diversos expositores, chegamos a conclusão de que a movimentação de vendas antes, durante e depois da M&T Expo 2015 deve representar entre 20% e

30% do volume total de vendas anuais, que historicamente se
situa em R$ 15 bilhões, mas que neste ano, em função da desaceleração, deve ser da ordem de R$ 10 bilhões”, afirma Afonso
Mamede, presidente da Sobratema.
Por todos esses fatores e também em função do equacionamento de linhas de financiamento com a exigência das debêntures,
pelo BNDES, além do anúncio do Plano Safra 2015/16, os dirigentes da Sobratema entendem que o segundo semestre de 2015
será melhor que o primeiro. “Estamos confiantes de que já no
início de 2016 estaremos iniciando a retomada”, comenta Mário
Humberto Marques, vice-presidente da entidade.
Ao longo de cinco dias, os visitantes puderam conhecer uma
extensa variedade de equipamentos para terraplenagem, esvação,
içamento de cargas, perfuração de rochas, mineração, entre outros, além de motores, material rodante, peças e componentes. A
M&T Expo 2015 contou com 478 expositores, representando
marcas de 25 países.

Allison apresenta linha
de transmissões automáticas

Bigtires reforça seu formato
de e-commerce de pneus

A Allison Transmission, fabricante de transmissões automáticas
para veículos comerciais médios e pesados, apresentou durante
a M&T Expo sua linha de transmissões automáticas para veículos pesados fora de estrada, além da tecnologia FuelSense, que
visa reduzir o consumo de combustível por meio do aumento da
eficiência da transmissão com base na carga, inclinação do piso
e ciclo de trabalho.
No estande da empresa, os visitantes puderam conhecer a
nova betoneira MAN Constellation 26.280 6x4, fabricada pela
Volkswagen e equipada com uma transmissão totalmente automática Allison da série 3000.
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A Bigtires apresentou durante a feira os seus serviços de comércio eletrônico de pneus pesados para os segmentos industrial, OTR, agrícola e florestal. Presente no mercado brasileiro
há 25 anos, a empresa destacou o pneu OTR SKZ na medida
10-16.5, fabricado pela Westlake.
O produto, indicado para uso em mini carregadeiras e retroescavadeiras, possui alta resistência a impactos e furos. Tem
profundidade do sulco superior ao modelo tradicional, alto poder de tração,
melhor dirigibilidade no
asfalto e no solo macio,
maior capacidade de carga e bom desempenho
na diferenciação de
solo.

Automation & Power World Brasil
A era da conectividade
19 e 20 de agosto de 2015 | WTC Events Center | São Paulo, Brasil
Participe do maior evento da ABB e conheça as soluções, sistemas e produtos mais eficientes para
os segmentos de energia e automação. As incrições estão abertas, acesse o site do evento
e garanta sua participação: http://www.abb.com.br/apwbrasil

BMC-Hyundai dobra garantia
de máquinas novas

M&T Expo 2015

A BMC-Hyundai apresentou durante o evento as escavadeiras
R140-9S e R220LC-9S, além de modelos de retroescavadeiras,
pás-carregadeiras e empilhadeiras. Grande parte dos equipamentos é fabricada na Hyundai Heavy Industries Brasil, em Itatiaia (RJ).
A novidade ficou por conta da extensão da garantia de toda linha
de equipamentos da série 9S, que inclui escavadeiras e pás carregadeiras. A partir de agora, essas máquinas contarão com o dobro
da garantia – válida para dois anos ou três mil horas de operação.
Com porte de 14 t e motor de 126 hp, a R140-9S tem a potência de um equipamento maior, de 16 t, mas com a vantagem de
representar um investimento 20% menor para os compradores.
Já a R220LC-9S tem capacidade para 22 t e possui um conjunto
reforçado de braço e lança de escavação, oferecendo maior resistência em aplicações severas, além do baixo nível de reparos. Associada com recursos como a bomba hidráulica de três estágios,
o equipamento oferece uma maior disponibilidade em campo.
A BMC-Hyundai apresentou ainda a retroescavadeira H940C.
Com motor mais potente, de 100 hp, e peso operacional de 7.900
kg, a máquina proporciona maior agilidade no carregamento e
na produção, aumentando a força de escavação e reduzindo o
consumo de combustível.

teira e escavadeiras hidráulicas. Embarcado nos equipamentos,
a solução é capaz de determinar qual a profundidade ideal para o
corte de terreno ou mesmo o melhor ângulo de ataque da caçamba para a remoção de material em trabalhos de escavação.
Com a tecnologia, a JMalucelli Construtora, que realizou uma
obra para Klabin Celulose, aumentou a sua produtividade em
63%, gerando uma economia superior a R$ 450 mil.
“Na escavadeira hidráulica, as características do corte que ele
pretende fazer, como inclinação e profundidade, são inseridas no
painel do SiteControl e o operador segue as instruções passadas
pelo sistema, que transforma uma máquina de produção em um
equipamento capaz de executar trabalhos com precisão da ordem
de centímetros”, afirma Francisco Andrade, gerente de Serviço da
Case, que acompanhou o trabalho da JMalucelli.

Caterpillar destaca nova
retroescavadeira e mini escavadeira

Case foca em equipamentos
de alta produtividade

Com um crescimento de 170% no portfólio de produtos nos
últimos noves anos, alcançando 33 modelos, a Case, empresa
pertencente ao grupo CNH Industrial, trouxe para a 20a edição da
M&T sua nova linha de tratores de esteira, a escavadeira hidráulica
CX200C e a pá carregadeira 721E XR. Para o desenvolvimento dos
novos equipamentos a empresa investiu mais de US$ 10 milhões.
De acordo com dados mensurados em clientes da Case, os novos tratores de esteiras, que abrangem os modelos 1150 L, 1650
L 2050 M, proporcionam uma economia de combustível de 10%
quando comparado com produtos equivalentes do mercado, o que
representa uma redução de R$ 12 mil por ano se a máquina trabalhar
oito horas por dia. Além disso, geram 13% a mais de produtividade.
Adicionalmente, a empresa fornece o aplicativo SiteControl,
que otimiza a produtividade de motoniveladoras, tratores de es50 | Junho 2015

A Caterpillar expôs mais de 20 máquinas para construção e
mineração durante a M&T, pertencentes a diferentes famílias e
portes, desde mini carregadeiras até escavadeiras hidráulicas de
75 toneladas. Adicionalmente, a empresa destacou as suas tecnologias de controle automatizado e otimização de frota, conforme noticiado nesta edição de Minérios & Minerales.
As áreas de manutenção e de gerenciamento remoto de frota
estão contempladas pela solução Health, que dentro da empresa
está inserida no escopo de monitoramento de condições e faz
parte da pacote tecnológico MineStar. O MineStar está dividido
em cinco soluções de gerenciamento: gestão de equipamentos
(Fleet), produtividade e manutenção (Health), segurança (Detect),
comando de sistemas autônomos e semiautônomos (Command)
e controle em aplicações de perfuração, dragline, nivelamento e
carregamento (Terrain).

Cummins South America
exibe motor de 4.000 HP

A Cummins South America, fabricante de motores diesel, componentes e grupos geradores,
trouxe para a feira sua gama
de motores destinados aos
segmentos de construção e
mineração. Os modelos, que
apresentam baixo consumo
de combustível, variam de
3.8 até 78 litros e/ou 450 a 3.300
cv. A partir de 2016, a empresa irá disponibilizar no mercado sul-americano o QSK95,
motor de maior rotação já produzido. De 95 litros
e 16 cilindros em V, o equipamento gera potência de 3.200 até
4.000 HP, com rotação de 1.800 rpm.
Recentemente, a empresa apresentou seu novo gerador a diesel
C1250 D2R PowerBox 20X. O equipamento, desenvolvido para
atividades em ambientes hostis, possui um sistema de geração
de energia totalmente integrado, provendo alto desempenho,
confiabilidade e eficiência para diversas operações.

Doosan destaca escavadeira de 22 t

A Doosan expôs na feira sua linha de equipamentos para escavação e carregamento que variam de 14 a 50 t de peso operacional. Um dos destaques foi escavadeira hidráulica modelo
DX225LCA de 22 t, fabricada na unidade industrial da companhia
em Americana (SP), podendo ser comprada por meio do Finame.
Em pás carregadeiras, a empresa trouxe equipamentos
com caçambas que variam de 2 a 5
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m3, como a SD200, produzida na sua fábrica chinesa. A companhia exibiu ainda os novos modelos de miniescavadeiras,
DX63-3 e DX80R, com capacidades de 6 e 8 t, respectivamente,
e desenvolvidas para alto desempenho em espaços confinados.

Hitachi introduz três escavadeiras

A Hitachi apresentou três lançamentos em escavadeiras acima de 45 toneladas para o mercado, ZX470LC-5, ZX670LC-5 e
ZX870LC-5. Os equipamentos, que se somam aos quatro modelos
já produzidos (ZX160LC-5, ZX210LC-5, ZX250LC-5 e ZX350LC-5)
oferecem elevada tecnologia, alta produtividade e robustez.
As escavadeiras possibilitam a escolha entre três modos de operação (H/P, P e ECO), permitindo ao operador adequar o comportamento da máquina ao trabalho, visando balancear a produção com
a eficiência de combustível. Quando o trabalho exige um pouco
mais, o operador também pode acionar o botão Power-boost, que
aumenta momentaneamente a velocidade e a força de escavação.
A Hitachi esteve presente na feira dentro do estande da John Deere,
empresa com a qual possui joint venture para a produção de escavadeiras em Indaiatuba (SP), inaugurada em fevereiro de 2014. A empresa pretende nacionalizar a produção destes equipamentos, facilitando
assim o acesso por parte do cliente a programas de financiamento.

JCB expõe manipulador que alcança 17 m

No estande da JCB, os visitantes puderam participar de uma
interação com o Loadall 540-170, manipulador telescópico que
comporta 4 t de carga útil e atinge 17m altura de levantamento.
Além disso, a empresa destacou a retroescavadeira compacta
de esteira 1CXT, que traz alto nível de mobilidade, permitindo
operações mais produtivas em locais de espaço reduzido, como
subsolos e centros urbanos; a pá carregadeira 422ZX e o sistema
de telemetria LiveLink, para acompanhamento e monitoramento
Foto: JCB

Com o Health, é possível identificar, por meio do cruzamento de dados do sistema, vários tipos de informação, relacionadas aos dados
eletrônicos do equipamento, análise de fluidos, inspeção de componentes (manutenção preventiva), histórico de reparos e aplicação.
A tecnologia gera ainda relatórios mostrando onde ocorrem os
alertas sobre a integridade e operação das máquinas. Isto ajuda
a identificar problemas na mina, tais como condições de vias de
transporte abaixo do ideal que afetam a integridade da máquina,
sua disponibilidade e a vida útil do ativo.
Além das soluções de controle e monitoramento de frota, os
visitantes puderam conhecer a mini escavadeira 302.7D, que foi
projetada para trabalho produtivo em espaços apertados e de fácil transporte entre um trabalho e outro. O equipamento foi um
contraste com a escavadeira hidráulica 374F, a maior máquina
exposta no estande da empresa. A 374F é projetada para alta
produção com seu motor Cat de 352 kW (478 hp).
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em tempo real das máquinas, possibilitando uma gestão mais
eficiente da frota.
De origem britânica com mais de 65 anos de atuação, dos
quais 18 anos no País, a empresa possui 23 fábricas em quatro
continentes que produzem mais de 300 modelos de máquinas
diferentes. A unidade fabril no Brasil fica em Sorocaba (SP), que
atende toda a América Latina, e onde são produzidas retroescavadeiras modelos 3C e 4CX, escavadeiras hidráulicas de esteiras JS 200LC e JS 160LC, manipuladores telescópicos Loadall
540-170 e 535-125, rolo compactador VM115 e pás carregadeiras 3CL,422ZX e 426ZX.
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JLG apresenta nova série
de manipuladores telescópicos

Visando a atender o mercado latino-americano de locação, a
JLG, que completou 15 anos no País, apresentou, durante a 20a
edição da M&T Expo, seu novo manipulador telescópico 4017
RS. De operação e manutenção simples, o equipamento tem capacidade de 4 t e 17,10 m de altura máxima de elevação. A lança
pode receber diversos acessórios acopláveis, como garfos para
paletes, caçambas, extensões de lança, ganchos de elevação e
plataformas de trabalho.
“Desenvolvemos este produto específico com base nas conversas com nossos clientes, que tinham uma necessidade de uma
máquina que oferecesse mais versatilidade e produtividade”,
afirma John P Boehme, gerente de produto da JLG.
O equipamento possui controle por joystick único, ampla visibilidade a partir da cabine e um assento com suspensão mecânica. A cabine pode ser limpa com lavadora à pressão antes de a
máquina ser locada para outro cliente.
As atividades de manutenção são simplificadas pelo fácil acesso a todos os componentes do motor. O trem de força do manipulador telescópico possui eixos e transmissão Dana com um
motor Deutz, e um design no formato de 4 placas, que contribuem para maior confiabilidade.
“Este equipamento voltados para locação possuem um preço
competitivo para os mercados emergentes. Continuamos a ver
um aumento na adoção nos mercados latino-americanos visto
que a versatilidade de manipuladores é apreciada por uma ampla
gama de usuários finais”, ressalta Boehme.
Além do 4017 RS, a JLG lançou recentemente o
novo modelo da plataforma de lança articulada
450 AJ. Adicionalmente, a empresa está reforçando os seus serviços de pós-venda e
treinamento, com um centro completo
localizado em Indaiatuba (SP), e
aumento da rede de revendedores autorizados.
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John Deere destaca sua linha completa

A John Deere lançou cinco produtos em três categorias
de máquinas de construção, as pás-carregadeiras 744K-II,
824K-II e 844K-II, com peso operacional de 24, 26 e 34
toneladas, respectivamente, a motoniveladora 672G, e a
escavadeira hidráulica 470G, de capacidade acima de 45
toneladas.
As novas pás-carregadeiras, produzidas nos EUA, foram
construídas com base nas avaliações feitas por grupos de
clientes, representando as mais variadas regiões e suas
aplicações. Os produtos oferecem eixos maiores, de alta capacidade, com arrefecimento e filtragem padrão, transmissão com tecnologia Smart Shift e a opção de direção por
joystick, características que facilitam a operação e elevam
a produtividade.
As pás carregadeiras possuem sistema elétrico simplificado,
diagnósticos de bordo avançados e sistema Quad-Cool que
coloca os radiadores dispostos em forma de caixa, que visam
a aumentar a disponibilidade mecânica do equipamento e reduzir os custos de manutenção.
Já a escavadeira 470G LC possibilita a escolha entre três
modos de operação (H/P, P e ECO), permitindo ao operador
adequar o comportamento da máquina à operação, visando
balancear a produção com a eficiência de combustível. Quando o trabalho exige um pouco mais, o operador também pode
acionar o botão Power-boost que aumenta momentaneamente
a velocidade e a força de escavação.
A motoniveladora 672G possui bloqueio automático do diferencial, completo monitor de diagnósticos e ventilador reversível de série. A máquina oferece tração nas rodas dianteiras,
para assegurar uma maior força de tração na lâmina e produtividade superior em qualquer aplicação.

LiuGong investe na estrutura de pós-venda

A LiuGong Machinery aproveitou a feira para reforçar a sua
estrutura de pós-venda no mercado nacional, que contempla
estoque de peças e serviços. A planta, que está localizada no
parque industrial de Mogi Guaçu (SP), já está recebendo lotes
de peças para formar um estoque completo que dará sustentação ao crescimento de suas vendas no País e países vizinhos
na América Latina.
A companhia espera produzir 1500 unidades por ano na
nova instalação industrial. O investimento se dará ao longo de
três anos refletindo as expectativas de evolução dos negócios
no País. A fábrica vai entregar os equipamentos mais vendi-

dos no mercado brasileiro, incluindo, retroescavadeira, pás
carregadeiras e escavadeiras. Esta é a sua quarta fábrica fora
da China, onde eles são líderes em carregadeiras de rodas. No
Brasil, a LiuGong tem operado desde 2007.
A empresa planeja contratar 80% de seus empregados localmente e tem uma política de oferecer oportunidades de crescimento profissional. “A empresa investe fortemente em novos produtos e tecnologias na China, e estes avanços são utilizados em
todo o mundo em nossas operações na Polónia, Índia, Argentina
e agora no Brasil. Estamos comprometidos com a transferência
de nossos valores para as comunidades escolhidas para sediar
as nossas instalações, trazendo o crescimento social, econômico
e do conhecimento”, afirma Bruno Barsanti, vice-presidente da
LiuGong América Latina.
A empresa destacou durante o evento sua escavadeira hidráulica CLG922E, pertencente a série E. A série E, que é a
terceira geração de equipamento, possui motor Cummins QSB7,
desenvolvido para escavadeira, que consome 16% a menos de
combustível e é mais eficiente em 3,1%. Ao todo, a marca expôs
seis máquinas, com capacidades entre 20 e 50 toneladas.

Máquina Solo nacionaliza
triturador de resíduo sólido

A Máquina Solo, especializada em soluções para locação e
venda de equipamentos nos segmentos de fundações, geotecnia, mineração e meio ambiente, apresentou o triturador
de entulho, da marca italiana Komplet. O equipamento, que
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passou a ser produzido no País por meio de um acordo de
transferência de tecnologia entre as empresas, é composto
por um britador de mandíbulas, esteiras de alimentação e
descarga, e utiliza-se de um conceito modular que permite
determinar as dimensões das duas esteiras com base na demanda requerida.
O equipamento, de dimensões reduzidas, tritura resíduos
provenientes de atividades de construção e demolição como
concreto, tijolos, pedras, materiais cerâmicos, mármore, tornando-os reutilizáveis para aplicações diversas.
A empresa destacou ainda uma caçamba processadora, fabricada pela finlandesa Allu, que tem capacidade de triturar,
peneirar e homogeneizar diferentes tipos de materiais, um
arrasador de estacar, da holandesa Taets, utilizado para o
arrasamento de estacas de concreto circulares, e o martelo
vibratório da marca holandesa ICE, voltado para cravação e
extração de estacas.

Michelin destaca dois novos pneus

A Michelin lançou os pneus XDR250
50/80 R57 e XTXL E4 / L4, voltados
para os segmentos de mineração e de
obras. O XDR250 50/80 R57 possui
capacidade de carga de 67 t e tem
como objetivo aumentar a produtividade dos caminhões rígidos
de superfície. Sua temperatura de
operação na banda de rodagem
foi reduzida em 8ºC, permitindo
maior velocidade de condução e
uma maior vida útil.
O XDR250 foi desenvolvido em
parceria com a Caterpillar e a Komatsu, para sua última geração de
caminhões rígidos com capacidade
de 250 t, que equipa os modelos CAT
793F e KOM 830E AC, respectivamente.
Já o XTXL E4 / L4, fabricado para operações de carregadeiras e transporte subterrâneo, tem maior capacidade de carga
em relação à gama anterior, devido à carcaça reforçada com
cabos três estrelas. A tecnologia B2, aplicada no pneu, oferece maior transferência de torque, além de um aumento de
20% na resistência às agressões na banda de rodagem devido aos reforços estruturais, assim como 10% nas laterais do
pneu, oferecendo maior robustez operacional.
Outra novidade da Michelin na feira foi a apresentação da
Oferta Total - uma solução completa para todo o ciclo de vida
do pneu que permite ao cliente potencializar seu investimento. Na compra do pneu, o cliente receberá um bônus de recauchutagem e ainda garante uma destinação ambientalmente
correta dos pneus fora de estrada.
No estande a empresa também exibia o sistema Mems,
que monitora a temperatura e pressão dos pneus. “Agora o
sistema também transmite as informações via celular 3G”,
explica Samuel Falcão, diretor de Vendas Brasil – Pneus
de Mineração, Terraplanagem e Industriais da Michelin. O
Mems já é utilizado por mineradoras como a Vale, nas operações de Carajás e Itabira, e Anglo American, no sistema
Minas-Rio.
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Motorvac traz tecnologia
alemã em lubrificação

A Motorvac, representante da alemã Beka no País, trouxe
para o mercado brasileiro uma nova solução em lubrificação,
voltada para o trabalho em pontos isolados de equipamentos
e plantas industriais. Beka One é uma opção aos sistemas
mais extensos de lubrificação, que requerem maiores espaços e investimentos. Operado por acionamento eletrônico, o
produto se destaca pela dosagem precisa, feita por propulsão
eletromecânica, e pela larga gama de temperaturas de operação, de -20 até 600 C.
O corpo da cápsula lubrificadora, totalmente enclausurada,
é montado diretamente no ponto de lubrificação, após definição do tempo do ciclo, e é controlado e monitorado por um
microprocessador.
O sistema, cuja as cargas duram até 24 meses (dependendo
da aplicação), pode ser recarregado até seis vezes, equivalendo uma capacidade total de 720 ml. Segundo a empresa, o
recarregamento é feito facilmente por meio de uma bomba de
graxa manual. Além disso, o Beka One pode ser instalado em
qualquer posição, sendo apropriado para lubrificantes com
tendência a separação.
O produto está disponível sem carga ou carregado com diferentes tipos de lubrificantes, sendo adequado para aplicações
em motores, engrenagens, rolamentos, correias transportadoras, compressores e correntes, entre outros componentes.
Os profissionais da Motorvac foram treinados na matriz da
Beka, na Alemanha, com o objetivo de receberem conhecimento técnico e de prestação de serviços. “Identificamos na
Beka uma grande possibilidade de crescimento, com uma
abrangência maior no mercado de lubrificação e contribuindo
para o desenvolvimento do mercado nacional, sempre com
a preocupação de melhoria de processos e consciência ambiental, que é característica de todos os nossos produtos”,
ressalta o engenheiro Márcio Pontes, diretor executivo Motorvac.

New Holland exibe nova escavadeira de rodas

A New Holland Construction destacou a escavadeira de rodas WE190B PRO durante a M&T. A máquina possui controle
multifuncional, que proporciona uma operação suave e precisa, conforto operacional, fácil dirigibilidade e manutenção. A
cabine tem proteção ROPS/FOPS, controle intuitivo e de fácil
manuseio, além de motor de alta potência (cilindrada total de
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6,7 L), sistema hidráulico de três bombas e uma bomba de
giro exclusiva.
A empresa, uma das poucas empresas que participou de todas as edições da feira, expôs também o trator de esteiras
D180C e as escavadeiras hidráulicas E215C e E245C ME. Os
equipamentos foram lançados no primeiro trimestre durante
uma apresentação para clientes e jornalistas no Campo de
Provas da marca, localizado em Sarzedo (MG). Na ocasião,
a companhia lançou a tecnologia de monitoramento remoto
FleetGrade. A solução, fruto da parceria da CNH Industrial
(controladora da New Holland) com a Leica GeoSystem, permite que motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras
hidráulicas e retroescavadeiras possam trabalhar de forma
guiada, como se utilizasse um GPS.

NLKM promove aço de alta resistência

A NLMK destacou durante a feira suas chapas de aço antidesgaste Quard e Quend. O Quard é um aço resistente à abrasão, desenvolvido para aplicações em ambiente agressivos
nas indústrias de mineração, construção, pedreira e reciclagem. Possui dureza média de 500 HBW e é utilizado para a
fabricação de peneiras; equipamento de britagem e moagem;
esteiras transportadoras; garras e prensa de sucata.
Já as chapas Quend são produzidas em aço estrutural de
elevada resistência, temperadas, revenidas e com limite de
escoamento mínimo de 700Mpa. “O Brasil tem apenas um
fabricante que produz chapas de aço com as características
similares às dos nossos produtos. As crescentes exigências

serão cobertas pelas importações. Nossos aços são produzidos na usina Clabecq na Bélgica, próxima ao porto de Antuérpia, nos dando uma vantagem competitiva em logística para
a América do Sul”, afirmou Paulo Seabra, Diretor Geral da
NLMK na América do Sul, durante encontro com a imprensa.

Operaction oferece cursos
para operadores de máquinas

Foto: Magrão Scalco

A Operaction destacou durante o evento seus novos programas de treinamento, com foco na redução de consumo
de combustível, voltado para novos e antigos operadores de
máquinas pesadas. Com os cursos, a empresa objetiva proporcionar ao setor de equipamentos pesados uma alternativa
rápida e eficaz para solucionar a falta de profissionais qualificados para operar máquinas pesadas, um dos principais desafios enfrentados, atualmente, pela maioria das construtoras
e mineradoras no País.
Segundo o engenheiro Marcus Lacerda, diretor da empresa, a
partir de um treinamento específico, é possível atingir elevados
índices de economia no custo operacional total do equipamento, em especial com combustível. Cálculos do custo operacional indicam que uma boa qualificação profissional pode representar uma economia anual de cerca de 60% do custo total do
próprio operador, incluindo salários, 13o e demais encargos.
“Se levados em conta outros aspectos geradores de custos
como manutenção, desgastes prematuros de componentes e
quebras de grandes conjuntos por má operação a economia
pode ser muito mais expressiva”, afirma Lacerda.
Além dos cursos de qualificação profissional, a Operaction
oferece serviços de consultoria de aplicação de equipamentos
pesados em vários segmentos como construção civil, mineração, agricultura e outros.

As retros trazem manípulo no volante, chave-geral elétrica,
porta-ferramentas e porta-objetos. Como opcionais, oferecem
farol de trabalho; sistema de giro no pé e rodas aro 18”, que
proporcionam aumento de altura da máquina em relação ao
solo; rompedor hidráulico RD 08, ideal para pequenos trabalhos de escavação e demolição; braço extensível, projetado
para maior alcance e profundidade, sem necessidade de deslocamento da máquina e caçamba 6x1, ideal para nivelamento, carregamento, escavação, garra e raspagem.
Já o caminhão RD 430Me possui potência bruta de 350 HP,
conferida pelo motor de seis cilindros. O equipamento, utilizado especialmente para o transporte de materiais com maior
granulometria, possui capacidade de carga de 30.000Kgf e
tara de 18.000Kg. O veículo permite o acoplamento da tampa
traseira, auxiliando o transporte de materiais em situações de
aclives, e apresenta fundo tipo “sanduíche” - chapa superior
de alta resistência com 10 mm, chapa de madeira de 50 mm e
chapa inferior de 9,5mm -, dando maior resistência à estrutura
além da absorção de impactos no momento do carregamento.

Foto: Operaction

Rossetti apresenta caçamba
com balança embarcada

A Rosseti, que participou pelo sexto ano consecutivo da feira, exibiu a caçamba basculante Meia Cana com balança embarcada de 20m3, que faz a medição da carga em tempo real
do carregamento, com apenas 2% de margem de erro. Além
disso, a empresa apresentou um semirreboque basculante de
três eixos distanciados (do tipo Vanderléia) e uma caçamba
basculante da linha LevTec de 18m3.
A caçamba LevTec foi desenvolvida com capacidade para

Randon expõe caminhão fora
de estrada e retroescavadeiras

A Randon Veículos expôs dois modelos de retroescavadeiras
na M&T Expo: a RD 406 Standard e a RD 406 Advanced, além
do caminhão fora-de-estrada RD 430Me.
As retroescavadeiras Randon Veículos RD 406 Standard e
RD 406 Advanced contam com uma estrutura reforçada para
suportar grandes cargas, choques e torções nas mais severas
aplicações, garantindo confiabilidade e segurança nas operações. Disponíveis nas versões 4x2 e 4x4, também contam
com motor aspirado ou turbo.
www.revistaminerios.com.br

Junho 2015 | 55

até 22 t de carga líquida. Os diferenciais da ferramenta incluem a composição em aço de alta resistência, que é uma
inovação do fabricante para veículos 8x2/8x4. Esse tipo de
material permite o uso de chapas estruturais com menor espessura e, consequentemente, com menor peso específico
para a caçamba.

Sany apresenta guindaste de 80 toneladas

A Sany apresentou na feira três novos equipamentos: a
motoniveladora SAG200, a retroescavadeira BL70C e o guindaste STC800S, com todos os eixos direcionáveis. A motoniveladora é projetada para aumentar a produtividade e, ao
mesmo tempo, reduzir custos operacionais, contando com
um sistema que eleva a precisão operacional em 30% e reduz
o consumo de combustível em 5%.
A retro BL70C possui um sistema de sensor de carga variável, que envolve uma combinação entre motor, sistema hidráulico e transmissão, dando maior eficiência às operações
e economia de combustível.
O guindaste atende o segmento de 80 toneladas, tem lança
principal com cinco segmentos, em formato U, com 47 m de
comprimento e extensão treliçada (jib) de 17 m.

M&T Expo 2015

SDLG reforça sua posição
no mercado brasileiro

A SDLG (Shandong Lingong Construction Machinery) trouxe para a feira a nova escavadeira LG6300E e a carregadeira
LG933L. A LG6300E tem peso operacional de 30 t, com lança
e braço especialmente projetados para serviços pesados, sendo
um equipamento largamente utilizado em pedreiras. As partes
da máquina sujeitas a maiores esforços são produzidas em ferro
fundido, para garantir ainda mais resistência.
O motor da escavadeira com sobre alimentador e Intercooler é
equipado com um sistema regulador elétrico Deutz EMR2, de alta
potência, permitindo economia de combustível, alta confiabilidade e uma melhor adaptabilidade em atividades de mineração.
Já a carregadeira LG933L está equipada com o motor Weichal
Deutz, de alta potência e confiabilidade, com um conjunto hidráulico de comandos rápidos. O sistema de arrefecimento foi
projetado com uma grande área e entradas e saídas de ar funcionais. A caçamba do equipamento é equipada com dentes e
lâmina de desgaste.

A SDLG iniciou sua operação no País em 2009 e em 2013, a
empresa inaugurou a produção de escavadeiras na fábrica de
Pederneiras (SP). Sua sede está localizada em Linyi, na China.

Titan apresenta novos pneus
para o setor de mineração

A Titan Pneus do Brasil, subsidiária da norte-americana Titan,
apresentou durante a 20a edição da M&T Expo os pneus 23.5
R25 MXL e o ND LCM 17.5-25, indicados para uso em pás carregadeiras e motoniveladoras. De acordo com Emydio Gaio, líder
Comercial do segmento OTR da empresa, os pneus, que já estão
homologados pela Caterpillar para a utilização nas carregadeiras
Cat 950 e Cat 966, se destacam pela carcaça reforçada e desenho
de rodagem, que asseguram maior resistência a rasgos e cortes.
“O desenho da banda de rodagem não direcional, com barras
transversais espaçadas no centro, proporcionam melhor tração e
estabilidade lateral”, afirmou Gaio durante visita da revista Minérios & Minerales ao estande da Titan.
Os modelos expostos na feira, assim como o 26.5 R25, que já
está sendo utilizado nas carregadeiras 966 e 972 da Caterpillar, são
fabricados na unidade da companhia em São Paulo (SP), adquirida, em 2011, da Goodyear (divisão agrícola). Na fábrica são produzidos em torno de 30 medidas de pneus, entre agrícolas e OTRs.
Em relação aos serviços de pós-venda, Gaio afirma que a apresenta vem fortalecendo sua equipe técnica-comercial, assim
como sua rede de revendedores em todas as regiões do País.
“Procuramos detalhar e entender as operações dos clientes para
proporcionar a melhor solução em termos de pneu, que envolva a
otimização e aumento das horas trabalhadas. Temos uma equipe
que procura dar este suporte e continuamos a reforçar o nosso pós-venda, com a inclusão de novos dealers em todo o País”, completa.
Emydio Gaio, líder Comercial do
segmento OTR da Titan Pneus
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A Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais
(Abirochas), divulgou o balanço das exportações no período de
janeiro a maio de 2015, que somaram US$ 498,76 milhões e
905.797,90 t, com variação negativa de respectivamente 2,83% e
14,61% frente ao mesmo período de 2014.
As rochas processadas somaram US$ 412,85 milhões e
550.535,87 t, com incremento de respectivamente 2,88% e 7%
frente a 2014, representando 82,77% do faturamento e 60,78%
do volume físico das exportações.
As exportações de rochas brutas permanecem declinantes frente a 2014. No período de janeiro a maio de 2015 essas rochas
brutas compuseram apenas 17,23% do faturamento e 39,22% do
volume físico das exportações brasileiras.
A participação de rochas processadas foi, assim, a mais alta
até hoje registrada nas exportações do setor, não só pela queda
das rochas brutas como pelo incremento contínuo de vendas das
próprias rochas processadas.

Cipatex oferece geomembranas
ao setor de mineração
O setor de mineração surge como grande oportunidade de negócios para o mercado de geomembranas, mantas de PVC empregadas na impermeabilização de lagoas de evaporação e decantação, em pilhas de lixiviação e tanques de rejeitos minerais.
O segmento é uma das principais apostas da Cipatex, fabricante
de revestimentos sintéticos com sede em Cerquilho, interior de
São Paulo.
O otimismo da empresa se dá por projetos já desenvolvidos
pela companhia nos últimos anos no setor de mineração e vários
em andamento. O Chile é um dos principais destinos das mantas
de PVC produzidas pela empresa. Para um projeto realizado no
Deserto do Atacama, por exemplo, a companhia forneceu 8 mil t
de geomembranas Cipageo. O material foi aplicado na impermeabilização de lagoas de evaporação e decantação. E este ano, pela
primeira vez, a empresa fechou negócios com uma mineradora
de ouro com sede corporativa em Toronto, no Canadá, e deverá
fornecer até dezembro 360 mil m² do produto.
Outro fator que leva a empresa a considerar o segmento promissor é a previsão do relatório Global Geomembranes Market
2015-2019, publicado no início do ano pela TechNavio, que
apontou que o mercado global de geomembranas deve registrar
uma taxa de crescimento anual composta (CAGR, na sigla em
inglês) de 12,16% até 2019.
www.revistaminerios.com.br

O novo secretário-executivo do
Ministério de Minas e Energia, Luiz
Eduardo Barata, deu posse a Celso
Luiz Garcia como diretor-geral do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Ao assumir o
Celso Garcia, Luiz Barata e
Carlos Nogueira
cargo, o novo diretor comentou que
já iniciou os trabalhos antes da posse, porque, segundo ele, o
órgão está precisando de uma “‘injeção de ânimos, uma injeção
de profissionalismo”.
Durante a cerimônia, Garcia afirmou que vai precisar do apoio
da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral,
do ministro Eduardo Braga e do secretário-executivo Luiz Barata,
para fazer a condução até a agência.” Muitos não acreditam, mas
eu nunca deixei de acreditar, pois cheguei num momento efetivo
da transição, por iniciativa do ministro e, pelo deslinde de todas
as questões, que não tem mais como retroceder”, declarou.
Ainda de acordo com Celso Garcia, o DNPM tem que avançar.
“Temos que ser firmes nessa caminhada, agir com total profissionalismo, e com a união de todos, é o que eu vim buscar aqui”,
afirmou o novo diretor. Segundo Celso, hoje o setor mineral é
forte, é um setor mineral que traz para o País os dividendos necessários, é um setor que, apesar de pequeno, ele é explosivo,
mas é importante na nossa balança comercial, na exportação, nas
commodities, e ele faz parte da vida do Brasil.
“O DNPM vai fazer 82 anos, a legislação já está obsoleta, mais
é a que nós temos, vamos trabalhar com ela, aplicando e formatar
o departamento, para que ele se transforme efetivamente, para
que ele seja visto com respeito que ele precisa. Eu como funcionário de carreira já aposentado, retornando duas vezes superintendente, acredito que os astros se aliam para que essa história
acontecesse, culminando com a minha nomeação ao cargo de
diretor-geral do DNPM”, lembrou.
“O MME, que cuida do setor de energia elétrica, que cuida do
setor de petróleo e gás, para os quais têm suas agências, cuida
também da mineração. O setor mineral ainda é desprovido de uma
agência especializada, por isso devemos trabalhar no sentido de
dotá-lo de uma Agência de Mineração forte”, afirmou Luiz Barata.

Aplicativo combate
falsificação de rolamentos
Atualmente mais de 20% dos rolamentos e peças industriais
comercializados no Brasil são falsificados, segundo dados da
Associados Distribuidores e Importadores de Rolamentos e Peças Industriais (Adirpi). Isso representa cerca de R$ 200 milhões
de um mercado que movimenta mais de R$ 1 bilhão ao ano.
O aplicativo SKF Authenticate, desenvolvido para sistemas
operacionais Android e iOS, e disponível para download gratuito,
ajuda o cliente da marca SKF a ter certeza se está adquirindo um
produto original. O aplicativo utiliza a câmera do próprio celular para registrar uma foto do produto (embalagem ou peça) e
a imagem é então enviada para a SKF e avaliada pela empresa,
evitando assim a aquisição de produtos falsos.
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Clipping

Exportações de rochas
ornamentais somaram quase
R$ 500 milhões em cinco meses

Foto:Ingred Suhet/DNPM

Celso Luiz Garcia é empossado
diretor-geral do DNPM
Foto: Marbrasa

Abirochas divulga
balanço das exportações

ThyssenKrupp inaugura
centro de serviços no Chile

Projeto Pilar: dois anos sem
acidentes com afastamento

Clipping

Com investimento de cerca de 16 milhões de euros, a ThyssenKrupp inaugurou um novo centro de serviços em Antofagasta,
Chile. Situado em um terreno de mais de 10.000 m2, sendo 4
mil m2 de área construída, o centro oferece serviços de manutenção e reparos complexos para os clientes das indústrias de
matérias-primas e mineração chilenas. Outro centro de serviços
localizado em Minas Gerais, Brasil, começa a operar em sua totalidade ainda este ano. Os aportes fazem parte da estratégia da
companhia de fortalecer sua presença global e aumentar de forma sustentável sua atuação em serviços.
O centro de serviços dispõe de uma oficina de alta tecnologia e
armazéns para estocagem e manutenção de peças e componentes
sobressalentes para plantas e sistemas projetados para mineração, processamento e manuseio de materiais. Está equipado com
tornos CNC, máquinas para fazer furos e fresadoras com capacidade para peças pesadas, bem como duas pontes rolantes de
120 t.
A unidade é especializada no recondicionamento de peças de
desgaste destinadas a britagem, moagem, piro-processamento
e manuseio de matérias-primas e minerais. Um dos principais
serviços oferecidos é a substituição e remodelação completa de
unidades de rolos como o moinho alta pressão Polycom. Além
disso, o centro de serviço realiza inspeção de plantas e pacotes
completos de serviços de manutenção, que incluem inspeções
e reparos no local, gestão de parada, alterações, otimização e
atualizações de máquinas, bem como logística de transporte.
  “Com a expansão do nosso portfólio de serviços na América
do Sul, continuamos nossa estratégia de estabelecer uma presença local forte nas regiões de crescimento. Assim, podemos
desenvolver as melhores soluções para as necessidades específicas do mercado e atender os requisitos locais para apoiar os
nossos clientes ao longo de todo o ciclo de vida de uma planta”,
reforça Thomas Oelschläger, CEO da unidade de Serviços da área
Resource Technologies da ThyssenKrupp.

DNPM tem novo superintendente
em Santa Catarina
O diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), Celso Luiz Garcia, deu posse ao novo superintendente
de Santa Catarina, Victor Hugo Froner Bicca, que pertence ao
quadro efetivo do órgão. A cerimônia foi realizada na sede do
DNPM, em Brasília.
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Unidade é especializada no
recondicionamento de peças
de desgaste

Sistema criado em 2006 padronizou processos de segurança

Atividades especiais marcaram a conquista de dois anos sem
acidentes de trabalho com afastamento no projeto Pilar da Brio
Gold, subsidiária da Yamana. “O principal investimento realizado
em Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) é o tempo dedicado
à área. O segredo para o êxito neste caso é fazer segurança de
forma simples, estar presente na operação com foco na disciplina
operacional e tolerância zero para os desvios comportamentais”,
enfatiza Alexandro Neto, coordenador de Segurança, Saúde,
Meio Ambiente e Comunidades (SSMAC).
Para atingir a marca de 730 dias sem acidentes, o projeto Pilar
tem como aliado o Sistema Yamana de Gestão (SYG), baseado
nas melhores práticas internacionais para garantir a sustentabilidade do negócio. Quando foi implementado, em 2006, o SYG
padronizou os processos de Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Responsabilidade Social e, hoje, engloba todas as áreas como
uma ferramenta de gestão integrada.
Entre as ações que visam à proteção dos profissionais, estão o
Diálogo Diário de Segurança (DDS), Registro de Ocorrência de
Segurança (ROS), Regras de Ouro, Abordagens de segurança,
treinamentos introdutórios para percepção de risco, auditorias
externas, entre outras. Francisco Rosa Marques trabalha na mina
como blaster e coloca em prática os conhecimentos obtidos por
meio do DDS, além de compartilha-los com os colegas. “No projeto Pilar, segurança ultrapassa o discurso, é uma realidade. Há
um procedimento muito claro para cada atividade, seja empregado direto ou de empresas prestadoras de serviço, todos têm
acesso a treinamentos e informações”, disse.
O complexo PDGM, formado por Pilar, Caiamar e Maria Lazara,
contará em 2015 com R$ 2 milhões para o desenvolvimento de
ações que garantam a integridade física e o bem-estar dos trabalhadores. “Proteger os empregados de acidentes e de problemas
de saúde não é apenas um dever legal e ético, mas sim uma prioridade e um valor para o empreendimento, tendo como premissa
o cuidado integral com a segurança de todos, que colaboram diariamente com o sucesso da companhia”, ressalta Glauber Rosa
Luvizotto, gerente-geral.    

Errata
Ao contrário do que foi publicado na edição no 369 (abril/15)
da revista Minérios & Minerales, na página 14, Thomás Calderini é responsável pela área comercial da OGF e não diretor da
Vulcabelt.

INVESTINDO NO
SEU SUCESSO
PRODUTIVIDADE

SERVIÇOS

VERSATILIDADE

SEGURANÇA
JUNTOS FAZEMOS MAIS.

Há quinze anos, construímos uma parceria com você. Hoje, estamos mais comprometidos
que nunca com nossos clientes, funcionários e sociedade no Brasil. Queremos ajudá-lo
a alcançar mais no seu trabalho, dia após dia. É um compromisso que fizemos a nós
mesmos e um compromisso que mantemos com você.
www.jlg.com/pt-br/15YR-4
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